
ΓιιΊ

Σύγγραμμα Περιοδικόν

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ, ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ.

ΕΤΟΣ Α’. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1877. ΤΕΥΧΟΣ θ'.

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.

(Συνέχιζα ίδε τεύχος Η', σελ. 342 )

Διακηρύττομεν τοΰτο ύψίστως, τώ αύτε- 
ξουσίω τω πεφωτισμένοι καί καθοδηγούμε
νοι ύπό τών άκτίνων τής θείας θελήσεως ό- 
φείλομεν πάντα; τούς ηρωισμού; τούτους ! 
Καί άν άγωνιζώμεθα ετι τήν σήμερον υπέρ 
τή; ελεύθερ α; τής συνειδήσεως, έάν ψυχή τε 
καί σώματι άφοσιούμεθα εΐ; τήν αληθινήν 
διδασκαλίαν κατά τή; τών δημιουργοΰντων 
θρησκείας, κατά τοϋ καθολικισμού τή; Ρώ
μης, τοΰ άνευ δμοίου τουτου καταχραστοΰ 
ποιοΰμεν τοΰτο δυνάμει τοΰ αυτεξουσίου η
μών. Μη τι θέλωσι καταστεΐλαι αυτό έν ή
μΐν άναιροΰντες τήν χρήσιν αύτοΰ; μή τι θέ- 
λωσι διαπλάσαι ημάς ώς ζύμην, "να ποιή- 
σωσιν έκαστον ήμών πιστόν καλώς σχε- 
π τόμ ε ν ον; Θέλουσι δή πάντας ήμα; θαυ
μαστά; τών αισχροκερδείων τοΰ Βατικανού 
και τοϋ ειδώλου τοΰ καθολικισμού; ΦΰΗ 
Ουδέποτε!!

Έν τούτοις πόσον ολίγοι άνθρωποι γνω- 
ρίζουσιν δλον τό μεγαλείου τής ψυχικής δυ
νάμεω; τηύτης. Πόσον ολίγοι μάλιστα θέ
λουσι ζητήσαι, ίνα αύτήν γνωρίσωσιν. Φεΰ!! 
Ή τήν καρδίαν ήμών καταθλίβουσα αΰτη 
αδιαφορία, μή άποθαρρύνουσα όμως ήμα; έν 
τώ άγώνι, καρπός έστι τοΰ δένδρου τοΰ κα- 
Λαθολικισμοΰ τής Ρώμης όπερ οφείλει έκκο- 
πήναι καί έν τώ πυρί βληθήται, ώ; τό κακόν 

ξύλον τοΰ Ευαγγελίου! Ούχί καθήκον ήμων 
έστιν αράγε, "να διπλασιάσωμεν τόνζήλονέν 
τώάγώνι σκεπτόμενοι δτϊ μέγας έστι, μέγι- 
ς-οςκατά πολλά μέγιςος ό άριθμόςτών άγνθ· 
ούντων καί αύτήν τήν ύπαρξιν τής ψυχικής 
ταύτης δυνάμεως, ήτις μεγαλοποιεί, άνυψοϊ 
τόν άνθρωπον τόσον, ώστε έν ταΐς φωτεινκϊς 
έχλάμψεσι τοΰ αύτεξουσίου τούτου δυνάμεθα 
είπΤν, «ιδού άντανάκλασιςτής θεότητος, ναί, 
θειον τι υπάρχει ένταΰθα!» Τί έστιν ή άντα- 
κλασις αΰτη, εΐμή ή ενέργεια τοΰ δημιουρ
γού έπι τοϋ δημιουργήματος; Τοιοΰτον έστι 
τό άνώτατον τούτο δώρον ούτινος χάτοχον 
τυγχάνει πάν πλάσμα ανθρώπινον. Πάς άν
θρωπο; φέρει έν έαυτώ τά στοιχεία τής τε- 
λειοποιήσεως, αύτώ δ' έναπόκιιται τό ποιή
σαι χρήσιν αύτών, καί πρό πάντων ήμΐν 
τό συνδραμειν αύτώ έν τή κατακτήσει τής 
έλευθερίας έκείνης ήν ένδιαφερόμενοι έπιθυ- 
μοΰσιν άπ' αύτοΰ άρπάσαι. 'Ως δ’ έκ τού νό" 
μου τής αλληλεγγύη;, φαίνεται ήμΐν ότι, 
πάντες οί βαθέως σκεπτόμενοι, πάντες οί άν
θρωποι οί άπηλλαγμένοι τών κωλυμάτων 
τών διαφόρων θρησκευμάτων, καί καταλαμ- 
βάνοντες τόν Θεόν, ώσπερ όφείλομεν προσ- 
παθεΐν καταλαβεϊν αύτον, εύθυνας οφείλου- 
σι πάντες, λέγομεν, ώνπερ ουδόλως άπαλλα- 
γησόμέθα εΐμή διαφωτίζοντις τούς ηττον 
προηγμένου; τώ φωτί τή; άληθείας, καί φέ· 
ροντες έπί τής γής τοΰ Θεοΰ τήν βασιλείαν. 
Έάν δέ μή διδάσκωμεν τούς αμαθείς, έάν 
μή δοκιμάσωμεν πάν ο,τι κατ άνθρωπον δυ
νατόν έστιν υπέρ τής ήθικοποιήοεως καί τής 
άνατροφής τοϋ λαού, αχάριστοι πρός τόν
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έστι

τής προόδου, καΐ δ πιστός υπερασπιστής αίσ- 
χροϋ παρελθόντος-

Διά τδ» λόγον τούτον λέγομεν τοΐς α<- 
Ιρώπιις σούδόλως οφείλετε μενειν ξένοι 
τών θρησκευτικών ζητηματω'- ταΰτα υ- 
πάοχουσιν ή πηγή πασών τών οδυνών υμών 
έν τώ παρόντι, ώς ύπήρξεν καΐ έν τφ πα- 
ρελθόντι, διότι έπελάθεσθε ότι ύπηρχετε 
κάτοχοι ψυχής, έχούσης δύναμίν ά
πειρο-', τό αύτεξούσιον. "Αμα ό άνθρωπος 
λάβη συνείδησήν τής ΰπάρξεως τής ψυχικής 
ταύτης δυνάμεως, άφ' ίς στιγμής αναπτύσ
σει τόν δόναμιν ταύτην, γίνεται καλλιών 
έάν έθέλη τήν έαυτοΰ ευτυχίαν.»

Ουτω δέ, οί καταλαμβάνοντες, καθ όσον 
ή κΧτάστασις τοΰ ένσάρκου αυτών δύναται 
έπιτρίψαι τοΰτο, δλον τό μεγαλείον και τήν 
εύγένειαν τής δυνάμεως ταύτης, φοβούνται 
μήπως μολύνωσιν αύτήν, άφιέντες αύτήν ϊνα 
άποπλανηθή έπί τής τόσον ολισθηρά; όδοϋ 

τοΰ κακού.
Ό άνθρωπος έχων συνείδησιν τής ευγέ

νειας ήν δίδωσιν αύτώ ή δύναμις αύτη, γί
νεται άδελφικώτερος, φιλανθρωπότερος, ε- 
λεηαονίστεσος, διότι βλέπει έν τοΐς όμοίοις 
αύτώ όντα ίσα πρός αύτον, άδελοοΰς, οίτι- 
ν:ς έν χρόνω κατά τό μάλλον καΐ ήττον με- 
μακρυσμένω, όφείλουσιν ώς αύτοΐ, επιτελε- 
σαι τόν νόμον τή; ΠρΟοδου. ΐπό τάς έμ 
πνεύσει:, άςπερ λαμβάνει ή ψυχή αύτοΰ κά
τοχος έαυτής, αγαπά, άγαπ? πλείονι δυνά
μει', ζέσει καΐ ειλικρίνεια, ή καρδία αύτοΰ 
γίνεται εύρυτέρα καΐ τό μίσος αντικαθίστα
μαι διά τής συμππθείας χαΐ τής επιθυμίας 
τοϋ είναι ωφέλιμον τοΐς ήττον εύτυχοΰσι, 
τοΐς άμαθεστίροις, τοΐς άσθενεστέροις, τοΐς 
χαταδυναστευομένοις. Ό άνθρωπος διελθών 
διά τή; καταστάσεώς τής αγωνίας τής αμ
φιβολίας καΐ τής άγνοιας, μέμνήται τών 
άγώνων, τών φόβων, τών ταραχών, τών 
στενοχώριών, της οδύνης καΐ ή διακαεστερα 
εύχή αύτοΰ έστιν, ίνα ώς έλάχιστον χρονον 
άφή τοΰ; άδελφοΰς αΰτοϋ έν τή τρομερά ταύ- 

)ο- τη παταστάσει. Ουτω δέ, όποιας προσπα-
I θείας οΰχΐδοκιμάζει; Λίαν συχνάκις άλτ.θεί? 

Θεόν τυγχάνομεν! Δέον, ινα 4 αδύνατο; ·υρχι I 
Ιν ήμΐν βοήθειαν, ίνα άποβ«άσωμεν αύτόν 
έχ τών ονύχων τοϋ θηρευτικού πτηνού, οπερ 
συνέχει αύτόν. Δέον όπως άπασπάσωμεν τδ 
προσώπεΐον πασών τών εμποριών τού Βατι
κανού, ίνα καταστρέψωμεν την άδόχιμον 
ταύτην αρχήν, ήτις αύθαδώ; απέναντι τοϋ 
Θεού -ψεύδεται. Κρατούμεν έν ράκος τοϋ έν 
δύτατος τοΰ ειδώλου δπερ έπιθύμει φυγεϊν, 
άπεσπάσαμεν ήδη διάφορα τεμάχια άπό τής 
έσθήτο; τής τόσον καλώς φοινισσούσης ιερα
τικής ταύτης φυλή;, ειεν! ούδόλως άπαυδή- 
σομεν και πάντοτε σχίσομεν έν οσω μενεί 
ίχνος τοϋ πέπλου δστις καλύπτει πάντα τά 
αίσχη, πάντα τά ψεύδη, πάσας τά;βλασφη- 
μίας, πάντα τα αναθέματα τά απ' αιώνων 
κατά τοϋ θεού ρεπτόμενα- γυμνόν άποδει- 
ζομεν τό σώμα έκεΐνο τδ ύπο πληγών κα- 
ταβιβρωοζόμενον καί ό λαός έπί τέλους ο
πισθοδρομήσει έξ αηδίας καΐ οίκτου! "Εκα
στος δέ, έστω δή, καί δ ήττον οξυδερκής, 
εννοήσει διά τί ώ; πρός τούτο ποιοβμεν έκ- 
κλησιν είς τό λογικόν, είς τδ αυτεξούσιον, 
είς τδν Θεόν τέλος πάντων! Πάντες άναγνω- 
ρίσουσιν δτι οΰδολως έστιν έργον φυλής, συμ
μορίας όπερ ίκτελοϋμεν· Οΰχΐ βεβαίως, καΐ 
χαυχώμεθα ότι ανήκομε» είς τήν μερίδα τής 
προόδου, της ήθικοποιήσεως, τής αγάπης τοϋ 
θεού καΐ τών ανθρώπων'. Πανταχοϋ, έ-θ» ό- 
ψόμεθα τήν ευτυχίαν διά τοΰς δυστυχείς 
ήμών αδελφούς, π'ροβυμοπ&ίησόμεθχ ύποδεί- 
ψαι αύτήν τή εκτιμήσει αύτών! καΐ ένεργη- 
τικώς πάντοτε ε’.δοποιήσομεν έπίσης τδν 
κίνδυνον, ϊνα αύτόν άποφύγωσιν. Έάν §'ι 
κατά τοΰ Βατικανού καταφερώμεθα, κατά 
τής διδασκαλίας ήτις διετηρήθη έν αύτώ, 
ποιοΰιαεν τοΰτο, διότι έκεΐ έστιν ό αληθής, 
ό πραγματικός κίνδυνος- δέον, ϊνα προτρε- 
ξωμεν εναντίον τοΰ άπειλητικωτατου, και 
ό καθολικισμός κέκτηται τόν φοίνικα τής 
απειλής, τοϋ διωγμού καΐ τής τυραννίας! 
Ουτω δέ σταθερώ; έπαναλαμβάνομεν ώς ο 
ρήτωρ, eDelenda Carthago.» Διά τήν ευ
τυχίαν τών λαών, δέον, ινα 
λικισμός τής Ρώμης! Τρομ

ήθικάς εκστρατείας επιχειρεί, πολυαρίθμους 
άγώνα; υποστηρίζει, δέχεται προσβολάς, 
συγκρούσεις, άλλ· άδιάφορον, ποιεί τό άγαθόν 
τοΰ; όμοιου; αύτώ ευτυχείς άποκαθίστησιν 
ακολουθεί τοϋ θιοϋ τόν νόμον! ’Αντί μικρά; 
ανίας, πόνου καί οδύνης, όπόσην εύτυχίαν 
αισθάνεται μετά ταΰτα βλέπων τήν εύδαι- 
μονίαν δοκιμαζομένην ύπό τών ανθρώπων έ
κείνων οΐτινες κατ’ άρχάς άπεποιοΰντο ίνα 
δέξωνται τήν αληθή εύτυχίαν! Οί έν αρχή 
εχθροί γίνονται ειλικρινείς φίλοι, άφωσιωμέ- 
νοι χατά συνέπειαν, επειδή τάχιον ή βράδιον 
άναγνωρίοουσι τήν ευθύτητα τών παρατηρή
σεων τών γενησομέ'ων αύτοΐς ύπέρ τοΰ συμ
φέροντος αύτώ ! Έπειτα δέ σπε-'ρατε καί 
προετοιμασατ- την γήν, μενεϊ τι έκ τουτου 
πάντοτε! Ουτω δέ έργάται αφανείς μή άπο- 
θαρρήσωμεν έν τώ έργω, διαχαιάξωμιν τήν 
άλογα ήμών μή βλέποντε; προς τά όπίσω! 
Ή ήώ; τής άρχομένη; ήμέρας πυικσάτω ήμάς 
έπιλαθέσθαι τών μόχθων τής παρελθούσης.

Ή εξι; τοϋ έζασκείντήν τόσον άναμορφω 
τικήν ταύτην δύναμίν, τήν τόσον μεγάλον 
ψυχικήν ταύτην δύναμίν, μεταδίδωσε π.ω- 
τοοουλίαν άγνωστον, τοΐς όμελοΰσι τοϋ πνευ
ματικού αύτών μέλλοντος. Τό αυτεξούσιον 
άναπτυσσόμενον καΐ προ; τό καλόν όδηγού- 
μενον δίδωσι θάρρος έξησφαλισμένον άπό πά
ση; ολιγοψυχίας, άπό πάσης παλινωδίας διό
τι ή συ είδησις τοΰ άνθρώπου τοϋ εχοντος 
έοέσεις έλευθέοας καΐ θρησκευτικά; απωθεί 
τήν ΙκζητΤσιν παντός ανωφελούς άγώνος, 
άλλ’ απέναντι ούδε-ός πολέμου ηθικού ό 
πισθοχωρεϊ όπερ τού αγαθού, καίτοι διωγμών 
έκ τούτου προερχόμενων. Ό έκτιμών έν τή 
δίκαια αύτοΰ αξία τό δώρον τούτο τού 
θεού, υπέρ το προσωπικού αύτοΰ συμφέρον 
τίθησι τό τής οικογένειας, ύπέρ τό τελευ
ταίου δε τίθησι τό τοΰ λαού, επειτα έπί 
τέλους ύπέρ παντα τήν ευτυχίαν ολοκλήρου 
τής άνθρωπότητος! Αΐ περιωρισμέναι ήμών 
έξεις, αί ίγωϊστικαΐ, ό στενός ήμών τρόπος 
τοΰ σκέπτεσθα", αΐ τής άπολαυσεω; έπιθυ- 
μίαι ήμών τυσον ήμαιρωσαν έν ήμΐν τήν 
γνώσιν τοΰ μεγάλου τούτου νομού τή; αλ
ληλεγγύης, ώστε έπανιστάμεθα συχνάκις δι’ 

ουδέν έτερον ή διά μόνον τόν λόγον όσι ά- 
κούομεν αύτόν ύπειασπιζόμενον. Είτε όμως 
ήθέλομεν είτε άντιστάμεθα, δεήσει ϊνα έν- 
νοήσωμεν αύτόν, ίνα γνωρίσωμεν αύτόν καΐ 
ϊνα πρό πάντων θώμεθα αύτόν έν πράξει" 
τοιαύτη ή θέλησι; τοΰ θεού, διότι αΰτη έστιν 
ή πρόοδος-

Άμα έπιγνώσωμεν έαυτοΰ; κατόχους τού 
εύγενοΰς τούτου προνομίου τής άνθρωπίνης 
φύσεω;, άμα καλλιεργησωμεν αύτήν καί 
ποιήίωμεν αύτής χρήσιν κατά τάς βουλάς 
τοϋ θ.οϋ, έάν άκούωμεν τά; όρμάς τής συ- 
νειδησεως ημών καΐ ποιώμεν χρήσιν τοΰ λο
γικού ημών, τί μέλει ήμΐν τότε περί τής 
καταστάσεώς έν ή έπί τοΰ παρόντος ευρισκό- 
μεθα; Ούχί δή γινώσκομεν ότι δυνάμεθα 
καΐ όφείλομεν βαίνειν πρός τά πρόσω, ότι ή 
θέλησις ημών όφειλες διιυθύνειν πάσα; τάς 
προσπαθιία; ήμών πρός τήν εύδα-μον:αν, ϊνα 
έξ'λθωμεν τή βοήθεια τοΰ αυτεξουσίου ή
μών έκ τής θέσεω; έν ή έμδεβυθσμένοι τυγ- 
γάνομεν, καί ϊνα πρός τόν θεόν πλησιασω- 
μεν! Τί δύνανται ποιήσαι ήμάς οί εξιλασ
μοί καΐ αί δοκιμασίαι τοΰ κόσμου τούτου; 
Παροτρόνχι ήμάς είς τήν υπομονήν καί είς 
τήν εργασίαν, είς τήν αγάπην τοΰ θεού καί 
τώ’ άδελφών ήμών, Ιδού τό πάν! Ώ; πρό; 
τό προξενήσαι ήμΐν μεγάλου; μόχθους, ώ- 
θήσαι ήμάς εί; άρά;, τούτό έστι αδύνατον, 
διότι, έάν θέλωμεν, άνυψωσόμεθα τοΰ βορ
βόρου, διότι διά τών προτερημάτων ήμών 
δυνάμεθα μετατρέψαι τήν έφημέρως δυστυχή 
ήμών Οέσιν εις κατάστασιν μακαριότητος διά 
παντός αΰξούσης.

Άρκείσθω ήμΐν τό ΰποδεΐξαΐ τά πλεονε
κτήματα τής κατοχή; τοιαύτης δυνάμεως, 
ϊνα διίδη τις νοιρώ; πάσαν τήν ωφέλειαν 
θρησκευτικής αναμορφωτικής είσηγησεως, εύ
λογου καΐ ύγιοΰς, φιλοσοφίας προσιτής τοϊ; 
πάσι καΐ πρό πάντων τοϊ; πάσχουσι, τώ 
λαώ ύπέρ ου τά πάντα όφείλομεν πράζαι 
τά πάντα δοκιμάσαι, έάν μή θέλωμεν είναι 
έπαναστάται κατά τοϋ νόμου τοΰ θε-.ϋ. Αν
τί τοΰ άφιέναι, ίνα άποκτηνωθή ό πτωχό; 
ούτο; λαός, καΐ κύρηται υπό τινων αύθαδών 
κεκοσμημένων διά τεΰ ονόματος τή; Οεότη-
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σκουσιν. Τοΰ σώματος ύγ1αίνοντος, μηδενό; 
ττ,ν ίσχύν τή; ψυχή; στενοχωροΰντος θαυ
μαστό·' έστι πώ; ή τοΰ ,έαυτοΰ αΰτη σπουδή 
παρέχει δύναμιν ίνα διευθύνρ ταχέως τή/ 
διάνοιαν πρσς'έν ώρισμένον άντικείμενόν.

Έν μια στιγμή έρευνώμεν έξετάζομεν άν«- 
λύομεν γεγονός τι και γνώμην περί τής άξία; 
αυτού έκφέρομεν. Άναβαίνομεν δέ μετά 
τά μεγίστη; ευκολία; άπό τοΰ μερικού είςτό 
γενικόν, άπό τοΰ αποτελέσματος εΐ; τό αίτι
ον, άπό τοΰ ά.τλοΰ είςτό σύνθετον καί συμ- 
πβοιλσμβάνομεν τοΰ; μεγάλου; παγκοσμίου; 
νόμου;.

Ή σπουδή έαυτοΰ έστι δ ι α ν ο η τ ι κ ή. 
“Αμα έπιστρέψωμεν εί; εαυτούς καί παοαδό- 
μέθα τή μετά τή; συνειδήσεως ήμώ- συν^ια 
λέξει, ή πρώτη αλήθεια ήτις π’ρίσταται λαμ 
πουσα εί; τοΰ; οφθαλμούς ημών έστιν ή έν 
ήμΐν διανοητική άοχή, ή δύναμις ήτις σκέ
πτεται, έρευνα, συλλογίζεται, κρίνε·, καί έφί- 
εται τής έντ-λοΰς άληθείας. Τής δέ ηθική; 
αρχής ουση; βάσεω;, κρηπίδος τή; αλή
θειας, ό εξατκών τό «γνώθι σαυτόνί φθά 
νει βαθμηδόν τήν άλήθειαν ταύτην, ήν 
ό θεό; κρατεί κεκρυμμένην τοΐ; άνθρωποι; 
οϊτινες εΐησαν ανάξιοι τοΰ δέξασθαι αυτήν ή 
ανίκανοι τοΰ ΰποστήναι τήν λάμφιν αυτής- 
Άλλως τε ΰπάρχουσι καί τινα μέρη τής α
λήθεια; άπερ ούδόλως γνωρίσομε·' έν ταύτη 
τή υπάρξει’ σΰ.τω ΰπέστη τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου’ ούδέν γίνεται άποτόμω;’ οί θε’.οι νό
μοι είσί σοφώτατοι-

'Η σπουδή έαυτοΰ έστιν ή θ ι κ ή. Τοΰτο έ
στιν αλήθεια μηδεμίχν άονησιν έπιδεχομένη, 
καθαρά σαφή;, φαεινή ώς τό φώ; τοΰ ήλίου. 
Οΰτω δέ οι μοχθηρότατοι άνθρωποι μεταβάλ
λονται ε{; χρηστού; καιέναρέτονς. ’Απέναντι 
τοΰ πταίσματος τιθέμενο;, ό ένοχο; αίτχόνε- 
τα'. καί οΰκέτι θέλει έτερον διαπρά',αι, διό
τι ή συν [δησι; αύτοΰ έλέγ/ε'· αύτώ τήν 
κακήν πράξι·', λέγΐι αύτώ ότι, παθεΐν έκ 
ταύτη; μέλλει- οτι ό Θε'.ς ούδέν ώοίησιν ατι
μώρηταν. Οΰτω δέ βλέπει τις ενίοτε πεπω- 
ρωμένου; έπί τέλους ΰποχωρ .ύντας καί τού
το διότι έσωτερική τι; φωνή έξ -λεγχεν αύ
τοΐς τάς κακά; αύτών πράξεις. Τότε δέ άμα

άπαξ ήδη δοκιμκσωσιν έαυτοΰ; γ'ώναι, ή 
ηθική ενέργεια εξακολουθεί. Ή σπουδή αυτή 
ήμών αύτών ενθρονίζει έν ήμΐν τήν γνώσιν 
καί τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος καί ή έξά- 
σκτ.σι; ποιεί μή υπάρχει·/ όρια τ$ αναπτύ
ξει τής ηθικής ταύτης δυνάμεως, έάν θέλω- 
μεν τοΰτο. Μή τι πάντες οι μάρτυρες οί ή- 
ρωε; τό; διανοίας, τής προόδου καί τής κοι
νωνική; άναμορφώσεω: ήμοίρουν τής ήθικής 
ταύτη; δυνάμεω; τοϋ αισθήματος τοΰ παντός 
καί κατά πάντα ΰπερτέρου καθήκοντος;

' Η σπουδή έαυτοΰ έστι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή. 
Άναπτύσσειν τήν καλλιέργειαν ταύτην ίσον 
έστι τώ άνακακαλύπτειν δεσμόν συνενοΰντα 
ήαά; μετά τίνος πράγματος άοράτο/ καί 
άψηλαφήτου δι’ ημάς. Ναι καί τό πράγμα 
τοΰτ'υ ούδέν έ'τερόν εστιν εΐμή όντα, αΐ ψυχαί 
έκείνων ου; έγωρίσαμεν. Έχομεν τήν συνεί 
δησιν τούτου, έπειδή αίσθανόμεθα τά ό·τα 
ταΰτα παρ’ ήμΐν συναντιλαμόανΟμενα ήμΐν, 
βοηθοΰντα t'x όποφέρωμεν τά; δοκιμασίας 
ήμών καί έμπνέοντα ήμΐν. Τά αόρατα ταΰ
τα όντα προτρέπουσιν ήμά; εί; τό καλόν διά 
μέσου τή; συνειδήσεως ήμώ', όταν I έχωμεν 
καλόν θέλησιν καί άγνάς π,οθέσεις. Έπειτα 
δέ ή ψυχή ήμών έν οεΐ ότι ύπεράνω πχντων 
τών αοράτων τούτων, πάντων τών κόσμων 
τούτων υπάρχει κύριόςτις ΰπέρτχτ/·;, ό Θεός, 
’ft ψυχή ήμών άρχεται άγαπώσα αύτόν, διό 
τι ό Θεός έστιν άγάπη,θχυμάζουσα τά έργα 
αύτοΰ καί δουλεύουσα αιτώ τή {τοΰ άγαθοΰ 
πραγματοποιήσει κατά τήν έαυτής,δύναμιν. 
Διά τής διανοία; ή ψ/χή προσπελάζει είς 
σοαίοας αίθεριωτέοα; καί άρύεται ούτως ίσχύν 
ινα έπιστρέψη πολεμά,σουσα καί άγωνισομέ- 
νη έπί τή; γή; ταύτη; τών όδυνώ·', τή; άπε- 
οάντου ταύτη; φυλακής. -Αποδίδομεν οΰτω 
τήν καλλίστην τών λατρειών τώ Ύψίστω 
καί γινόμιθκ τότε αληθώς φιλόθρησκοι,διότι 
έχομε' έν ήμΐν γνώσιν αρκούντως σαφή σχε
τικό»; π-ό; τήν δυστυχή ένσαρκον ήμών κα- 
τάστασιν περί τοΰ τί δύναται είναι ό αιώνιος 
Πατήρ ΊΙ σπουδή αΰτη εποίησε ζήν έν ήμΐν 
ή ιδέα τοΰ θεού, τότε δή άναπέμπομεν άύτφ 
έν τήάγάπρ ήμών τά; ευχαριστία; καί τάς 
ίκ-σίας ήμών. Έμπιστευόμεθα εί; τήν άνε- 

ξάντλητον Πρόνοιαν αύτοΰ και κανονίζομεν 
τά; πράξεις καί τήν διαγωγήν ήμών κατά 
του; θείου; νόμους.

Ή σπουδή έαυτοΰ έστιν ούσιωδώ; κοι
νωνική. Πράγματι, τί δύναται προελθ-ΐ» έκ 
τή; μετά τής συνειδήσεως συνδιαλέξεω;, ότε 
δ άνθρωπο; έιόησεν όλον τό μεγαλείου τοΰ 
θεοΰ και τά έπιβαλλόμενα αύτώ ώ; δημιουρ 
γήματι διανοουμένφ καθήκοντα, εΐμή ή πρό; 
τόν πλησέον αγάπη ; Κατά συνέπειαν δέ βλέ
πει αδελφόν έν έκείνω όστις πάσχει ώς αύτός, 
διότι γινωσκει ότι πάντες όφείλουσιν έξιλε- 
ώσαι τά έαυτών παραπτώματα, άλλ’ ότι ε
πίσης πάντες δφείλουσι προοδευσαι καί φθά- 
σαι είς τήν ευδαιμονίαν. Βεβαίως ούδέν κάλ
λιαν αναπτύσσει τό αδελφικόν αίσθημα, διό
τι διαβιοί τις άνευ ύπερηφανίας καί έ/ει έν 
τή μνήμη αύτοΰ παρούσαν πάντοτε τήν ιδέαν 
ταύτην ότι καί αυτός ούτό; έστιν επίσης ένο
χος καί ότι ούδείς έχει τό δικαίωμα τοΰ 
βαλείν τόν πρώτον λίθον κατά τών άλλων. 
Η οδύνη, ότε έποιήσαμεν τήν σπουδήν ταύ

την ήμών αύτών, ευρίσκει ημάς πάντοτε έτοί 
μους είς συνδρομήν είτε ύλικώς είτε ηθικώς. 
Λυπούμεθα βλέποντε; τού; αδελφούς ήμών 
άμαθιϊς καί προσπαθοΰμεν διαφώτισα! αύ- 
του;. Αποκτώμεν άδελφικώτιρα αισθήματα 
καί έννοοΰμεν τήν αλληλεγγύην, διότι τίθε- 
μεν αύτά έν ποάξει. Ούδεποτε δ άνθρωπος 
ό ύποταγείς τή προσωπική ανατροφή ώθή- 
σει τόν λαόν έν ταΐς άνοήτοις έπιχειρίσεσι 
καί ουδέποτε δώσει αύτώ κακά; σύμβουλός.

Δίδομε-/ πέρας, διότι έπί τοΰ τελευταίου 
τούτου μέρους πολλά είπεΐν έχομεν, άλλ’ού- 
χι ενταύθα εύκαιρον. Έδομεν συνοπτικήν 
άναλυσιν παντός ό,τι παράγει ή καλλιέρ
γεια έαυτοΰ καί πεποίθαμεν ότι πάντες σύμ
φωνη σουσι μεθ’ υμών λίγοντες ότι, ή προσω
πική ανατροφή τελειοποιεί τόν άνθρωπον τα- 
Χίωί·

C. A. Dupuis.

ΖιΟΓΟΧ
ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

πρός καθοδηγίαν τοΰ λογίκοΰ και 
άναζήιηριν τής άληθείας έν 

ταΐς έπιστήμαις.

Ύπό ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ

Μετάφρασις Κ. Α. Ξ.

(Συνέχεια ίδε τεύχος ΣΤ’· Σελ. 248.)

ΜΙ ΡΟΣ (ΙΕΜΠΤΟΝ

Πολύ έπεθύμουν νά ύποδείξω ένταΰθα 
άπασαν τήν σειράν ετέρων αληθειών εξαχθεί- 
σών έκ τών ανωτέρω, άλλ’ οφειλών νά δμι- 
λησω περί πολλών ζητημάτων συζητούμε 
νων ύπό τών περιφανών έπωτημόνων νομίζω 
καλό·/ νά παραλείψω τήν έκθεσιν αύτών λε
πτομερώς καί νά έμιλήσω μονον γενικώς 
περί αυτών όπως άφήσω τούς σοφωτέρου; 
μου νά σκεφθώσιν έάν θά ήτο ωφέλιμον νά 
πλτροφορηθή τό δημόσιον ιδιαιτέρως περί αύ
τών· έχων πάντοτε ύπ’ όψιν τήν άπόφασιν 
ην έλαβον τό νά μή ύποθέτω έτέραν αρχήν 
εκείνης ήν μετεχειρίσθην όπως κατα δείξ ω 
τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ καί τής ψυχής, καί 
νά μή αποδεχθώ ώς αληθή ύπόθεσιν ήν τά 
θεωρήματα τών γεωμέτρων δέν υπέδειξαν ώ; 
καθαράν καί βεόαίαν, όχι μόνον ευρον τό 
μέσον όπως έντος ολίγου χρονου κατανοήσω 
τάς κυριωτέρας δυσκολίας τάς άπαντωμένας 
έν τή φιλοσοφία, άλλ’ άνεκάλυψα έπίσης καί 
τινας νόμους ου; ό θεό; τοιουτοτρόπως 
προσδιώρισεν έν τή λειτουργία τής φύσεως και 
τοιαΰτα; γνώσεις έθεσεν έν ταΐς ψυχαΐς 
ήμών ώσ'.ε έάν σκεφθώμεν ολίγον τι θά βε- 
βαιωθώμεν ότι παρατηρούνται ακριβώς είς
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φορά μέρη τής όλης ταύτης, ώστε νά σγημα- 
τισθή χάος τι συγκεχυμένου όπερ οί πιιηταί 
νά ήδύναντο νά φαντασθώσι, καΐ είτα νά 
δώση τήν τακτικήν συνδρομήν του εις τήν 
φύσιν άφίνων »ά ενεργή κατά τοΰς τεθέντας 
νόμους. Όθεν π·ριέγραψα πρώτον τήν ΰλην 
ταύτην καί προσεπάθησα νά άναπαραστή- 
σω αύτήν καθαρώτερον καί εύλτπτότερον 
παντός δ,τι υπάρχει είς τόν κόσμον έκτος 
τής ψυχής καί τοϋ θεού’ διότι πληρέστατα 
υπέθεσα μάλιστα ότι δέν ΰπήρχεν έν αύτή 
ούδέν τών σχημάτων ή τών πλεονεκτημάτων 
έκείνων περί τών οποίων συζητούσιν έν τοΐς 
σχολείοις, μηδ’ ούδέν έν γένει πράγμα ούτι- 
νο; ή γνώσις δέν ύπήρξεν τόσον φυσική είς 
τάς ψυχάς ήμών ώστε νά δύνηταί τις νά 
ύποκριθίί τούλάχιστον δ τι αγνοεί αύτό. 11ε- 
ptπλέον δέ έπέστησα τήν προσοχήν μου νά 
ίδω όποιοι τινες ήσαν οί νόμοι τής φύσεώς. 
καί χωρίς νά στηρίξω τούς λόγους μου έπ’ 
οΐδεμιάς έτέρα; αρχής εΐ μή έπί τώνάπείρων 
τελειοτήτων _τοϋ θεού, προσεπάθησα νά απο
δείξω πάσας έκείνας περί τών όποιων ηδυνή- 
θη τις ποτέ νά άμφιβάλλφ καί νά καταστή
σω ψηλαφητάς ότι τοιαΰται ιίσι καί άν ακό
μη ό θεός πολλούς κόσμους Οά έδημιούργει 
δέν θά υπήρχε ούδείς είς δν νά μή πιρατη- 
ροΰνται. Μεθ’ ό ΰηεδείκνυον πώς τό μεγαλή- 
τερον μέρος τή; όλης τοΰ χάους έπρεπε κατά 
τού; νόμους τούτους, νά διατεθή καί νά τα- 
ξιοθετηθή όπως γίνη ομοιον τώ ούρανώ 
ήμών' πώς τινα μέν τών μερών τούτων έπρε
πε νά συνθέσωσι γήν τινα, έτερα δέ κομήτας 
καί πλανήτας, καί άλλα πάλιν ήλιον τινα 
καί άπλανεϊ; αστέρας. Ένταΰθα δέ αναπτύ- 
σωντό θέμα τουφωτό; έξήγουν έκτεταμένως 
τί ήτο έκεΐνο δπερ έπρεπε νά εΰρεθρ είς τε 
τόν ήλιον καΐ τούς άστέρας καί πώς έξ αύ
τών έκπορευόμενον θά διέτρεχεν είς στιγμή*  
τινα τά αχανή διαστήματα τών ουρανών καί 
πώς θά άντενχκλατο άπό τών κομητών καί 
πλανητών έπί;τής γής. Προσέθεσα έπίσης πάν 
ό,τι έφρόνουν περί τής ούσίας τή; Οέσεως τών 
κινήσεων καί δλων τών διαφόρων ιδιοτήτων 
τών αστέρων τούτων και τών ούρανών’ ώστε 
έσκεπτόμην νάεί'πωπσλλά όπω; υποδείξω

πάν ό,τι ύφίσταται ή γίγνεται έν τώ κόσμω 
τούτω. Είτα, παρατηρών τάς συνέπειας τών 
νόμων τούτων, άνεκάλυψα, ώς δοκεΐ μοι, 
πλείστας άληθεία; ώφελιμωτέρυς καΐ βε- 
βαιοτέρας πασών τών άλλων άς έμαθον 
προηγουμένως ή ηλπισα νά μάθω.

Υπόδειξα; δέ τάς κυριωτερας εξ αυτών 
είς πραγματείαν τινά, ήν σπουδαίοι λόγοι μέ 
άναγκάζουσι νά μη δημοσιεύσω (ά) αναφέ
ρω βραχέως ένταϋθκ τό περιεχόμενον τής 
πραγματείας ταύτης, είς ην εμελλον νά κα
ταχερίσω πάν ί,τι έγνώριζον, πριν νά γρά
ψω τό τομίδιον έκεΐνο, πε·ί τής φύσεώς τών 
υλικών πραγμάτων. Άλλ’ όπως οί ζωγρά
φοι μη δυνάμενοι νά άναπαραστήσωσιν εις ά- 
βαθή τινα εικόνα άλας τάς διαφόρους προ
σόψεις στερεού τίνος έκλέγουσι και γράφουσι 
μίαν τών πρωτίστων καί σκιάζοντες τάς άλ·· 
λας καθιστώσιν αΰτάς όρατάς τόσον μόνον ό
σον νά τάς βλέπε, τις, ουτω καΐ έγώ φο
βούμενος μη δέν δυνηθώ νά περιγράφω έν τή 
πραγματεία μου πάν ό,τι ε’ίχον «ατά νοΰν 
έπεχείρησα νά εκθέσω έν αυτί, λεπτομερώς 
πάν ό,τι ένόουν περί φωτός καΐ ευκαιρίας δο- 
θείσης, νά προσθέσω λέξει; τινας, περί τοϋ 
ήλίου καυτών απλανών αστέρων διότι τό 
φώς έκ τούτων σχεδόν δλον εκπορεύεται, περί 
τών ουρανών διότι μεταδίδουσι αύτό, περί 
τών πλανητώ,ν τών κομητών καί τήςγής,διότι 
άντανακλώσιν αύτό,ίδίωςδεολων τώνσωυάτων 
τώνέπίτήςγής εύρισκομένων, διότι είσιν ή κε- 
χρωματίσμένα ή διαφανή ή φωτεινά, καΐ τέ
λος περί τοϋ άνθρώπου διότι είναι ό θεατής 
αύτοΰ. Ίνα δέ επισκιάσω ολίγον ολα αύτά τά 
άντικείμενακαί δυνηθώ νά είπω έλευθερώτερον 
δτιέσκεπτόμην περΐαύτών χωρίςνάημαι ήναγ- 
κασμένος νά ακολουθήσω ή νά άρνηθώ τάς 
ύπό τών επιστημόνων παραδεχθείσας άρχάς, 
άπεφάσισα νά άφήβω δλον τόν ένταΰθα κό
σμον είς τάς φιλονεικίας του, καί νά όμιλησω 
μόνον περί οΰτινος ήθελε συμβή εις νέον τίνα 
κόσμον έάν ό θεός έδημιούργει αλλαχού είς 
φαντασιώδη διαστήματα, ασκούσαν ΰλην και 
έκίνει αυτήν διαφόρω; και άτάκτως τά διά-

(ά) Τό περί κόσμου ή φωτός εγχειρίδιο?.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

δτι ούδέν έκ τού κόσμου τούτου παρατηρεΐται 1 
I δπερ δέν έπρεπε ή τουλάχιστον δπερ δέν 

ήδύνατο νά φαίνητα. ομοιον καθ’ όλα πρός 
L τά τοϋ κόσμου όν περιέγραψα. "Οθεν ήρξά

μην νά όμΓλώ περί τής γής’ πώς, καΐ έτι έάν 
t υπέθετον ότι ό θεό; δέν έθεσεν οΰδεν βάρος 
Γ έπί τή; ύλης έξ ης συνίσταντο όλα αύτής τά 

μέρη, δέν έτίινον ακριβώς πρός τό κέντρον 
I της πώς ΰπάρχοντος ΰδατος καΐ ατμόσφαιρας

έπί τή; έπιφανείας της, ή διάταξις τών ού
ρανών καί τών αστέρων, ιδίως τή; σελήνης 
έπρεπε νά προξενή έπ’ αύτής άμπιΰτιδα καί 
παλίρροιαν ήτι; θά ήτο όμοια εΐ; δλας αΰτάς 
τά; περιστάσεις μετά τή; παρατηρουμίνης 
είς τά; θαλάσσας μας καί έκτος τούτου ρεΰ 
μά τι ΰδατος καί άέρο; άπό άνατολών διεύ 
θυνόμενον πρό; δυσμάς, όπως παρατηριίται 
δμοίως έν τοΐς τροπικοί;’ πώς τά όρη, αί θά- 

ι λασσαι, αί πηγαί καί οί ρύακες ήδύναντο φυ 
σικώς νά σχηματισθώσιν έπ’ αυτής, καΐ τά 
μέταλλα νά άναπτυχθώσιν εν τοΐς μεταλ- 
λείοις της καΐ τά φυτά νά αύξήσωσιν έν ταΐ; 
πεδιάσι της καί γενικώς όλα τά σώματα 
άτινα όνομάζουσι μικτά ή σύνθετα, νά γεν- 
νηθώσιν έπ αύτής. Μεταξύ δέ άλλων, έπει- 

I δή μετά τούς άστέρας δέν γνωρίζω άλλο τι 
έπί τοΰ κόσμου έκτο; τοϋ πυρό; δπερ πα- 

ι ράγει τό φώ;, έμελέτων όπως υποδείξω σα
φώς πάν ό,τι ανάγεται είς τήν φύσιν του, 
πώ; πάράγεται, πώς τρέφεται, πώς ένίοτε υ
πάρχει Οερμότη; άν3υ φωτός, καί ένίοτε φώς 
ανευ θερμότητο;’ πώ; δύναται νά έμβάλλη 
διάφορα χρώματα εί; διάφορα σώματα καί 
διάφορου; άλλας ιδιότητάς του' πώ; άναλύει 
σώματά τινα και άποσκληρύνει έτέρα’ πώ; 
δύναται νά τά άναλύση, σχεδόν ή νά τά μετά 
ποιήσφ είς σποδόν και καπνόν’ καί πώς τέ
λος έκ τής σποδού ταύτης διά τής έπιρροή; 
μονον τής ένεργείας του σχηματίζει τόνυελον, 
τή; μεταποιήσει·»; δέ ταύτης άπό σποδού 
ίί; ΰελον ουσης, ώ; έμοι δοκεΐ, θαυμαστοτέρας 
“αση; άλλης πράξεως γιγνομένης έν τή φυ 
°ει, ελαβον ιδίως εύχαρίστησιν όπως τήν πε· 
ριγράψω.

Έν τούτοι; δέν ήθελον νά έξαγαγω έκ τών 
«νω ότι ό κόσμος ούτος έδημιουργήθη όπως
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εξέθεσα ανωτέρω, διότι είναι πολύ πιθανώ- 
τατον ότι έποίησεν αύτόν δ Θεός όπως Ε·τρε 
πε νά $«αι. Άλλ’ είναι βέβαιον, καί τούτο 
παραδέχονται άπαντες οί θεολόγοι, ότι ή 
δύναμις δι’ής διατηρείται τανϋν ό κόσμος έ- 
στίν ή αύτή δι’ή; έδημιουργήθη. "Ωστε καΐ 
έάν έτι κατά τήν δημιουργίαν ό Θεός δέν 
εδωχεν εις τόν κόσμον μα; έτερον σχήμα ή 
τό τοΰ χάους, καί άφοΰ θέσα; τοΰς νόμους 
τής φύσεώς έδωκε τώ κόσμω τήν συνδρομήν 
του όπως κινήται, δύναται τις νά πιστεύση, 
χωρίς νά άδικήσο>μεν τά θαύματα τής φύσε- 
ως, ότι διά τοΰτο καί μόνον όλα τά πράγ
ματα άτινά είσι καθαρώς υλικά θά ήδύναντο 
μετά τοϋ χρόνου νά μιτασχηματισθώσιν ό
πως τά βλέπομεν τανϋν καί ή φύσις αύτών 
είναι εύχερεστέρα είς τήν κατάληψιν όταν 
βλέπιρ τι; αύτά άναγεννώμενα ολίγον κατ’ 
ολίγον τοιουτοτρόπως όπω; τά θεωροΰσιν δ- 
λοτελώς γενομενα.

Μετά τήν περιγραφήν τών άψυχων σωμά
των καί τών φυτών διεξήλθον τήν τών ζώων 
καί ιδίως τήν τοΰ άνθρώπου (1).

Άλλ’ έπειδή δέν είχον έτι άρκετάς γνώ
σεις ότω; δμίλήσω περί αύτών διά τοΰ αύτοΰ 
ΰφου; όπως καί διά τών άλλων, καταδεικνύ- 
ων δηλαδή τά άποτελέσματα διά τών αιτιών 
καΐ πώς διά ποιων σπερμάτων καΐ διά ποι
ων τρόπων ή φύσις πρέπει νά παράγνι, περι- 
ωρίσθον όπως υποθέσω ότι ό Θεός έσχημάτι- 
σε τό σώμα τοΰ άνθρώπου καθ’ ολοκληρίαν 
ομοιον μέ τό ήμέτερον, όσον άφορα τό τε έξω 
τερικόν σχήμα τών μελών του καΐ τήν έσω- 
τερικήν μετασχημάτισιν τών οργάνων του, 
χωρίς νά συμμίςη, αύτό μέ τινα άλλην ΰλην 
εκτός έκείνης ήν περιέγραψα καί χωρίς νά 
θέση κατ’άρχάς έν τώ σώματι ουδέ ψυχήν 
λογικήν, ούδε έτέραν τινα ούσίαν ήτις νά 
χρησιμεύση ώ; ψυχή ζωτική καΐ αισθητική, 
άλλά μόνον νά διεγε’ρφ έν τη, καρδία του έν 
εξ εκείνων τών πυρών τών άνευ φωτός ου τήν 
κνάλυσιν έδωκα ανωτέρω, διότι δέν ένόουν 
άλλην φύσιν έκτος έκείνης ήτι; θερμαίνει τόν 
χόρτον οτε περικλείουσιν αυτόν πρίν νά ξη-

(1). Ίδε τό «περί ανθρώπου έγχειρίδιονο

i\
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ρανθή ή εκείνης ήτις Θερμαίνει τούς οίνους 
έν τώ κάδδω' διότι, έξετάζων τάς ένερ
γείας αϊτινες ήδύναντο κατά συνέπειαν τού
του νά εύοιοκωνται έν τώ σώματι τούτω, ευ- 
Ϊισκον άκριβώς πάσας έκείιας αί όποϊαι ή- 

ύναντο νά ηναι έν ήμΐν χωρίς νά σκεφθώ- 
μεν περί τούτου, μηδέ κατά συνέπειαν ότι 
ή ψυχή ήμών, δηλ. τό μέρος τοΰτο τό δια
κεκριμένου τοΰ σώματος, περί ού άνωτέρω 
έρρέθη ότι ή φύσις δέν είναι εΐμή σκέπτε- 
οθαι, συντελεί είς τοΰτο, καί αί όποϊαι είναι 
όλαι αί αύται, διόπερ δύναται τις είπεΐν ό
τι τά άνευ λογικού ζώα δμοιάζουσι πρός η
μάς, χωρίς νά δυνηθώ διά τοΰτο νά εΰρω 
ούδεμίαν έξ έκείνων αί όποϊαι, έξαρτώμεναι 
έκ τής διανοίας, είναι αί μόναι αϊτινες άνή- 
κουσεν ήμΐν ώς άνθρώποις, άντί νά εΰρω αύ
τάς έν αύτοΐς δλας έκ τών ύστερων, ΰπο- 
θέσας ότι ό θεός έδημιούργτ,σε μίαν ψυχήν 
λογικήν, καί ότι ήνωσεν αύτήν μετά τοϋ σώ
ματος τούτου κατά τινα τρόπον όν πιριέ· 
γραφον. (ά)

Άλλ’ινα δυνηθή τις νά ιδη τινι τρόπω 
έπραγματεύθην περί τοΰ αντικειμένου τούτου, 
θέλω δώσει ένταΰθα τήν έξήγησιν τής κι- 
νήσεως τής καρδίας καί τών αρτηριών. Ου- 
σης δέ ταύτης τής πρώτη; καί τής γενικω- 
τέρας ην παρατηρεί τις έν τοΐ; ζώοις, θά 
κρίνη ευκόλως έξ αύτής περί τοϋ τί χρεωστεΐ 
νά σκεπτη.ται περί πασών τών άλλων καί, 
ίνα όλιγωτερας δυσκολίας έχη τις εί; τήν 
κατάληψίν τών λεχθησομένων μοι, επεθύμουν 
ώστε οί μή εχοντες γνώσεις τή; ανατομία; 
νά λάβωσι τόν κόπον, πριν άναγνωσωσι ταΰ, 
τα, νά κάμωσιν ώστε νά κοπή ενώπιον αύ
τών ή καρδία μεγάλου'τινός ζώου εχοντος 
πνεύμονας, διότι αΰτη είναι καθ ολα αρκε
τά όμοια πρός τήν τοϋ ανθρώπου, καί νά ί 
δωσι τοϋ; δύο θαλάμου; ή τάς κοιλότητα; 
αϊτινες εύρίσκονται έν αύτή, πρώτον μέν 
τήν πρός τήν δεξιάν -.ης πλευράν, είς ήν άν
ταποκρίνονται· δύο σωλήνες λίαν πλατείς, 
δηλαδή, ή κάτω κοίλη φλέψ ήτις έστι τό | 
κύριον δοχεϊον τοϋ αίματος, καί ώ; το στέ-

* (ά) Ίδε Traitd del'Homme. 

λεχος τοΰ δένδρου ούτινος πάσαι αί άλλαι 
φλεβίς τοϋ σώματος είναι οί κλώνέ; του, και 
ή αρτηριακή φλέψ, τ, οποία οΰτω κακώς ώ- 
νομάσθη, προκειμένου περί αρτηρίας, ήτις λαμ- 
βάνουσα την πηγήν αυτής άπό τής καρδίας, 
διαιρείται, άφοΰ εξέλθη έκεϊθεν, είς πολλάς 
διακλαδώσεις, αίτινες ύπάγουσι νά διασκορ- 
πιοθώσιν έν τοϊς πνεύμοσι, δεύτερον δέ τήν 
έν τή αριστερά πλευρά της κοιλότητα, εΐς 
τήν όποίαν άνταποκρίνονται κατά τόν αύτόν 
τρόπον δύο σωλήνες, οϊτινες είναι τόσον με
γάλοι ή καί πλατύτεροι τών προηγηθεντων, 
δηλαδή, ή φλεβική αρτηρία, ή όποια οΰτω 
κακώς ώνομάσθη, επειδή δέν είναι άλλο 
πράγμα εΐμή φλέψ, ήτις έρχεται άπό τών 
πνευμόνων έν οίς διαιρείται είς πολλάς δια
κλαδώσεις συμπεπλεγμένας μετά τών δια
κλαδώσεων τής άρτηριακής φλεβός, καί αί 
τοϋ άγωγοϋ έκείνου τόν όποιον όνομάζουσι 
σφυρίχτραν, δι’ ού εισέρχεται ό αήρ τής α
ναπνοής, καί ή μεγάλη άρτηρία, ήτις, έξερ- 
χομένη τής καρδίας, στέλλει τάς διακλα
δώσεις της είς όλα τά μέρη τοΰ σώματος. 
Έπεθύμουν έπίσης ώστε νά δείξη τις αύ
τοΐς έπιμελώς τά ένδεκα μικρά δέρματα, 
τά όποϊα ώς τόσαι μικραί θύραι, άνοίγουσι 
καί κλείουσι, τά τέσσαρα ά·οίγματα, άτινα 
εύρίσκονται έντος τών δύο τούτων κοιλοτή
των, δηλαδή τρία έν τή είσόδω τής κάτω 
κοίλης φλεβός, ένθα οΰτω διατίθενται ώστε 
ούδόλως δύνανται νά έμποδίσωσιν, ώστε τό 
αίμα, όπερ εμπεριέχει, νά μή ρέη έν τή δε- 
ξι? κοιλότήτι τής καρδίας, καί όμως έμπο- 
δίζωσιν άκριβώς ώστε νά μή δύναται νά έ- 
ξέλθη, τρία εΐς τήν είσοδον τής αρτηριακής 
φλεβός, άτινα όντα διατεθειμένα ολως τα- 
νάπαλιν, έπιτρέπουσιν εύκόλως είς τό αίμα 
τό «ποιον εΰοίσκεται έν τ?ι κοιλότήτι ταύ
τη, νά διέλθη είς τούς πνεύμονας, άλλ’ όχι 
καί ώς έκεΐνο τό όποιον είναι έν τοϊς πνεύ
μοσι νά έπιστρέψη είς τήν καρδίαν, έπίσης δέ 
καί δύο έτερα είς τήν είσοδον τής φλεβικής 
αρτηρίας, τά όποϊα άφίνουσιν νά ρέη τό αί
μα απο τούς πνεύμονας πρδς τήν άριστεράν 
κοιλότητα τής καρδίας, άλλά άνθίστανται 
είς τήν έπιστροφήν του, και τρία είς τήν
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ραιοΰνται καί έξατμίζονταΓ υπό τής θερμό- 
τητος ήν έκεϊθεν εϋρίσκουσΓ διά τοΰ μέσου 
δέ τούτου ποιούσα·, ϊνα έξοιδαίνηται πάσα 
ή καρδία, ώθοϋσι καί κλείουσι τάς πέν
τε μικρά; θύρας τά; εύρισκομένα; έν ταΐς 
είσοδοι; τών δύο αγγείων όθεν προέρχονται 
έμποδίζουσαι οΰτω; ώστε νά μή κατέβη πε- 
ριπλέον αίμα έν τ^ καρδία καί έξακολου- 
Οοϋσαι νά «ραιοΰνται έπί μάλλον καί μάλλσν 
ώθοϋσι καί άνοίγουσι τάς εξ άλλος μικρά; 
θύρας τάς ευρισκόμενός έν ταΐς είσοδοι; τών 
δύο άλλων αγγείων, διά τών όποιων έζέρ- 
χοντα', ποιοΰσαι ϊνα έξοιδαίνωνται διά τοΰ 
τρόπου τούτου πάσαι αί διακλαδώσεις τή; 
άρτ οριακή; φλεβός καί τής μεγάλης άρτηρία; 
κατά τήν αύτήν οίονεί στιγμήν, καθ’ ήν έ- 
ξοιδαίνεται καί ή καρδία, ή όποια έν τώ ά
μα συστέλλεται, ώς πράττουσι τοΰτο καί 
αί άρτηρίαι αύται, διά τόν λόγον ότι τό αί- 
υα τό όποιον εισέρχεται έν αύταϊς ψυχραί
νεται’ καί έξ μικραί θύραι αύτών έπανα- 
κλείουσιν, καί αί πέντε τής κάτω κοίλη; 
φλεβός καί τής φλεβική; αρτηρίας άνοίγον- 
ται οΰτω καί δίδωσιν δίοδον εί; δύο άλλα; 
σταγόνα; αϊιατος αί όποϊαι κάμνουσιν έκ 
νέου νά έξοιδαίνηται ή καρδία ώ; καί ή αρ
τηρία, άπαράλακτα οπω; καί αί προηγούμε- 
vxt, καί έπειδή τό αίμα, όπερ εισέρχεται οΰ
τω; έ' τή καρδία διαβαίνει διά τών δύο 
τούτων βαλαντίων τά όποια όνομάζουσιν τά 
ώτα τής καρδίας, έκ τούτου προέρχεται ώ
στε ή κίνησι; αύτών νά είναι έναντία πρός 
τήν τή; καρδία; καί ώστε νά συστέλλωνται 
όταν εκείνη έξοιδαίνηται. Άλλως τε, ί'να 
εκείνοι όσοι άγνοοϋσιν τήν δύναμιν τών μα- 
θηυατικι'ν αποδείξεων καί δέν είναι συνει- 
θισμένοι νά διακοίνωσι τοϋ; άληθιϊ; λόγου; 
άπό τοϋ; πιθανούς, μή άποτολμήσωσιν νά 
άρνηθώσι τοΰτο πριν νά έξετάσωσι, θέλω 
νά ειδοποιήσω αύτούς ότι ή κίνησι; αΰτη τήν 
όποιαν ήδη έξήγησα ακολουθεί έπίσης άναγ- 
καίω; τήν μόνην διάθεσιν τοΰ οργάνου τά 
όποϊα δύναται τι; νά ίδη γυμνω τώ όφθαλμώ 
έν τή καρδία, καί τήν θερμότητα τήν ό
ποίαν δυνχτχί τις νά γνωρίζη έκ πείρα;, ό
πως κάμνει ή κίνησι; τοΰ ώοογολίου άκολου-

είσοδον τή; μεγάλη; αρτηρία;, τά όποια έ- 
πιτρέπωσιν αύτό νά έξέρχηται έκ τής καρ 
δία; άλλ' έμποδίζόυσι τήν πρός ταύτην έπι 
στροφή*  του’ καί δέν είναι ανάγκη νά ζητη- 
σωμεν έτερον λόγον τοΰ άριθμοΰ τών δερμά
των τούτων εΐμή ότι τό αϊνοιγμα τής φλε
βική; άρτηρία; όν ωοειδές, ένεκα τή; χώρα; 
έν ή συναπαντάται, δύναται εύκόλως νά κλ'-ί- 
ση μέ δύο, ένω τά έπίλοιπα όντα στρογγυ
λά δύνανται νά πράξωσιν τοΰτο κάλλιον μέ 
τρία, Περιπλέον δέ, έπεθύμουν ώστε νά κα" 
μφ τις αυτούς νά παρχτηρησωσιν ότι ή μ«- 
γάλη άρτηρία, καί ή αρτηριακή φλέψ συντί 
θενται πολύ στερεωτέρω; καί σταθςρωτέρω; 
ή όσον συν ϊιθενται ή φλεβική άρτηρία καί ή 
κάτω κοίλη φλέψ καί ότι αί τελευταίαι αυ- 
ται δύο πλατύνονται πριν ή εΐ-έλθωσιν εί; 
τήν καρδίαν, καί σχηματίζουσιν έκεΐ ώ; δύο 
βαλάντια, ονομαζόμενα τά ώτα τής καρ
δίας, τά όποϊα συντίθενται έκ σαρκος ομοία; 
προς τήν τή; καρδίας, καί οτι υπάρχει πάν
τοτε περισσοτέρα θερμότης είς τήν καρδίαν, 
ή όση υπάρχει είς έτερον μέρος τοϋ σώματος’ 
καί τέλος, ότι ή θερμότης αΰτη είναι ικανή 
νά πράξη ώστε έάν σταγών τις τοΰ αίματος 
είσέ>θη, έν τοΐ; κοιλότησιν αύτής νά έξοι- 
δαίνηται ταχέως καί νά διαστέλλνιται, ώ; 
γενικώς πράττουσι τοΰτο ολα τά ρευστά ό
ταν άφίνωσιν αύτά νά πίπτωσιν σταγών 
πρός σταγώνα έντό; άγγείου λίαν θερμού.

Διότι μετά ταΰτα, δέν έχω ανάγκη νά 
είπω έτερόν τι ϊνα έξηγήσω τήν κίνησιν τής , 
καρδία; εΐμή ότι όταν αί κοιλότητες αύτής 
δέ'ήναι πλήρεις αϊματο:, ρένΐέν αύταϊς άναγ- 
καίως έκ τής κάτω κοίλης φλεβός καί αρ
τηρίας είς τήν άριστεράν καθ’ όσον τά δύο 
ταΰτα άγγεϊά είσι πάντοτε πλήρη, και τά 
άνοίγματα αύτών τά πρός τήν καρδίαν δέν 
δύνανται τότε νά έμφραχθώσι' καί άμα 
είσέλθωσι δυο σταγόνες αίματος οΰτω, δη
λαδή ή μία έν έκαστη τών κοιλοτήτων αύ
τής, αί σταγόνες αύται αί όποϊαι διν δύ
νανται νά ήναι εΐμή λίαν όγγώδει; διά τόν 
λόγον δττ τά άνοίγματα δι' ών εισέρχονται 
είναι λίαν πλατέα καί τά άγγεΐα οθϊν προ
σέρχονται λίαν πεπληρωμένα αίματος, ά·
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θοΰσα τήν δΰναμιν τήςκαταστάσεως καί τοϋ 
σχήματος τών έκκρεμών καί τών τρο
χών του.

’Αλλ’ έαν έρωτήση τις πώς τδ αιμ» τών 
φλεβών δέν εξαντλείται ρέον ούτωσεί συνε
χώς είς τήν καρδίαν, καί πώς αί άρτηρίαι 
δέν είσι λίαν πεπληρωμέναι έξ αυτών, άφοΰ, 
πάν ο,τι διέρχεται διά τής καρδίας, επι
στρέψει διά τής καρδία; εϊ; τά; φλέβα;, δέν 
εχω ανάγκην νά άποκριθώ είμή ό·τι έγράφηύφ’ 
ενός Άγγλου ιατρού εί; δν όφείλομεν νά 
άποδώσωμεν τόν έπαινον ότι διέλυσε την 
άχλύν ήτι; περιεκαλυπτε τό μέρο; τούτο 
καί πρώτο; είπε καί έδιδαξεν δτι ύπαρχου 
σι πολλαί μικραΐ δίοδοι εί; τά; άκρα; τών 
αρτηριών δι, ών τό αίμα όπερ έξέρχεται 
τή; καρδία; εισέρχεται εις τάς μικρά; δια
κλαδώσεις τών φλεβών, έξ ων καί πάλιν ε
πανέρχεσαι πρός τήν καρδίαν’ ώστε ή ροή 
αύτοΰ δέν είναι άλλο ή κυκλοφορία διηνε
κή;, οπερ Υποδεικνύει κάλλιστα ότι ή συ 
νήθης πείρα τών χειρουργών οίτινες δένοντες 
τόν βραχίονα ίσχυρώς ύπεράνω τοΰ μέρους 
καθ’ δ άνοίνουσι τήν φλέβα, κάμνουσιν ώστε 
τό αίμα νά έξέρχηται άφθονώτερον παρά έάν 
τόν ειχον άδετου" Οά συνέβαινε δέ τό ε
ναντίον έάν προσέδενον αύτόν κάτωθεν με
ταξύ τίς χειρός καί τής δπής, ή κάλλιον έάν 
προσέδενον αύτόν λίαν Ισχυρώς ά.ωθ’ν’ διότι 
είναι αποδεδειγμένο·/ ότι ό δεσμό;, μετρίω; 
συσφιγγόμενος, δυνάμενος νά έμποδίση δπω; 
τό έν τώ βραχίονι αίμα μή επιστρέφω πρό; 
τήν καρδίαν διά τών φλεβών, δέν εμποδί
ζει έπίση; νά μή έρχηται έκ νέου διά τών 
άρτηοιών, έξ αιτία; τοϋ ότι εΰρίσκεται κάτω 
Οεν τών φλεβών και ότι τά δεομάτιά των, 
όντα σκληρότερα, είσι δυσκολότερα εί; τήν 
θλίψιν, καί ομοίως ότι τό ίρχόμενον έκ τή; 
καρδίας αίμα φέρεται πρός τήν χείρα μετά 
πλειοτέρας δυνάμεως ή μεθ’ όση; επιστρέφει 
έκ τής χειρός διά τών φλεβών πρό; τήν κ»ρ- 
δίαν’ καί άφοΰ -.ό αίμα τοΰτο έξέρχεται 
τοΰ βραχίονΟς διά τής οπής η τι; ε’ναι έπί 
μιας τών φλεβών, πρέπει έξ άνά κ»; νά εύ· 
ρίσκωνται δίοδοί τινες κάτωθεν τοΰ δεσμσΟ, 
ήτοι πρός τά; άκρα; τοϋ βραχίονας, έξ ου (

δΰναται νά έρχηται έκ τών αρτηριών. ’Απο
δεικνύει έπίση; κάλλιστα πάν ό,τι λέγεται 
περί τής κινήσεω; τοΰ αίματος διά τινων 
μικρών δερμάτων άπερ είσίν ουτω διατεθει
μένα εϊ; διάφορα μέρη καί κατά μήκο; τών 
φλεβών ώστε δέν έπιτρέπουσι ποσώς εις αυ
τό νά διέλθη, έ< τοϋ μέσου τοΰ σώματος πρός 
τά άκρα, άλλά μόνον νά έπιστρέψσι έκ τών 
άκρων πρό; τήν καρδίαν πλειότερον δέ διά 
τής πείρας ήτι; δεικνύει ότι παν ό,τι έστιν 
έν τώ σώματι δύναται νά έξέλθη έξ αύτού 
είς όλίγιστον χρονικόν δ αστημα διά μιά; 
μονή; αρτηρίας όταν αΰτη ^ναι κεκομμένη 
μεταξύ αύτής καί τοΰ δεσμού, ώστε δέν υ
πάρχει τρόπος νά σκεφθή τις ότι τό αίμα 
όπερ έξέρχεται, προέρχεται άλλοθεν.

Άλλ’ύπάρχουσι πλεϊστα έτερα πράγμα
τα άποδεικνύοντα ότι η αληθής αίτια τής 
κινησεως ταύτης τοΰ αίματος είναι έκ-ίνη 
ήν άνέφερον’ ή διαφορά πρώτον, ήτις παρα- 
τηρεΐται μεταξύ τοΰ αίματος οπερ έξέρχε
ται τών φλεβών καί τών αρτηριών άπο- 
δίδεται εί; τό ότι διερχόμινον έκ τής καρ
δίας άραιοΰται καί οΰτω; είπεϊν διΰλίζεται, 
είναι λεπτότερον καί ζωηρότερου καί θερ
μότερου άμα έξέλθγ έκείθεν δηλ. ευρισκόμε
νον έν ταϊ; άρτηρίαι;, ή όσον είναι όλίγον πριν 
ή είσίλθγ·, δηλ. εύρισκόμενον έν ταϊ; φλεψί’ 
καί έάν προσέξρ τις θά εύρη τήν διατοράν 
ταύτην μεγσλειτέραν εί; τά μέρη τοϋ σώ
ματο; τά πλέον άπομεμακρυσμένα τής καρ- 
δία;, ή τά ευρισκόμενα εγγύς αύτή;. Είτα 
ή σκληρότη; τών δερμάτων έξ ών συνίστα- 
ται ή αρτηριακή φλέψ καί ή μεγάλη άρτηρία 
καταδεικνύει αρκούντως ότι τό αίμα κτυπά 
κατ’ αύτών μετά πλειοτέρας δυνάμεως ή κα
τά τών φλεβών καί διατί ή κοίλη αριστερά 
φλέψ τή; καρδίας καί ή μεγάλη άρτηρία θά 
ήσαν εύρΰτεραι καί μεγαλείτιρχι τής κοίλη; 
δεξιά; φλεβό; καί τή; αρτηριακής φλεβός 
έάν τό αίμα τής αρτηριακής φλ βό; μή δεελ- 
θόν τών πνευμόνων, άφοΰ διήλθε τή; καρ
δίας, είναι ζωηρότερου καί διΰλίζεται Ισχυ
ρότερου καί εύκολώτερου τοΰ αίματος όπερ 
ίργε ται κατ’ εΰθεΐαυ έκ τή; κοίλης φλεβός; 
κκι τί δύνανται οί ιατροί υά μαντεΰσωσι ό-

ταβάλλει τόν χωμόν τών κρεάτων τούτων 
είς αίμα δέν είναι άραγε εύκολο; νά γ/ωσθή 
έάν θεώρηση τις ότι διΰλίζεται διερχόμενος 
καί έκ νέου έπ’στρέφων διά τής καρδία; ίσως 
έκατοντάκι; περίπου ή δυσεκατοντάκι; καθ’ 
έκάστην ήμέραν; καί έχει τι; ανάγκην ετέρου 
πράγματο; διά. νά έξηγήση τήν θρέψιν καί 
τήν παραγωγήν τών διαφόρων χυχών οίτι*  
νες εύρίσκονται έν τώ σώματι, είμή νά εϊ- 
πη ότι ή δύναμι; διά τής οποίας τό αίμα 
άρχιούμενον μεταβαίνει άπό τή; καρδία; πρός 
τά άκρα τών αρτηριών, ποιεί ώστε τινά τώ? 
μορίων τούτων σταματώσι μεταξύ τών μο
ρίων τών μελών ένθα εύρίσκονται, καί λαμ- 
βάνουσιν έκεΐ τόν θέσιν ίτέρων τινών άπερ ά- 
ποδιώκο/σιν έκείθεν, καί ότι, κατά τήν κα- 
τάστασιν, ή τό σχήμα, ή τήν σμικρότητα 
τών πόρων ου; άπαντώσι. τά μέν φθάνουσιν 
εί; τινα; χώρα; τάχιον τών δέ, καθ’ όν 
τρόπον έκαστο; δΰναται νά ϊδη διάφορα κό
σκινα, τά όποϊα όντα ποικίλω; διατρυπημέ- 
να, χρησιμεύουσιν είςτό νά διαχωρίζωσι δια- " 
φόρου; καρπού; απ’ άλλήλων’ έπί τέλους, 
όπερ έστι και τό τά μάλιστα αξιοσημείωτου 
*αθ’ όλα ταΰτα, είναι ή γέννησις τών ζωϊ- 
κώτ πνευμάτων, άτινά εισιν ώ; λεπτότατο; 
άήο ή μάλλον ώς φλόξ καθαρωτάτη καί ζωη
ρότατη, ή οποία άναβαίνουσα συνεχώς ίν 
μεγάλρ αφθονία άπό τή; καρδία; έν τώ έγ- 
κεφάλω, φθάνει έκεϊθεν διά τών νεύρων εις 
τού; μυώνα; καί δίδει τήν κίνησιν εί; όλα 
τά μέλη, χωρίς νχ γίνη ανάγκη νά φχντα- 
σθώμεν έτέρχν αιτίαν, ποιοΰσαν ώστε τά 
μόρια τοϋ αίματος, άτινα, όντα τά μάλι
στα τεταραγμένχ καί τά μάλιστα διαπερα
στικά, είναι καί τά ίκχνώτατα νά συγκροτή- 
σωσι τά πνεύματα ταΰτα, φθχνουσι μάλλον 
πρό; τόν έγκέφζλον ή άλλαχοΰ, έάν μή αί 
άρτηρίαι, αί όποϊαι φέρουσιν αύτά έκεϊ, ω- 
σιν αί έρχόμεναι άπο τή; καρδίας ώ; έπί 
τό πλεϊστον κατ’ ευθείαν γραμμήν πκσών, 
καί άν, κατά τοΰ; κανόνα; τών μηχανικών 
οΐτΐνΓ; είναι οί αυτοί ώ; καί οί τή; φυσεω;, 
ότε πολλά πράγματα τείνουην όμοϋ -ί» το 
νά κινηθώσιν πρός έν κχ>. τό αυτό μέρο; έν
θα δέν υπάρχει αρκετή θέσι; δι’ όλα, κα

Γ <αυ ψηλαφώσι τον σφυγμόν, έάν δεν ήξεύ- 
| ρ«σιν ότι καθοις τό αίμα άλλάσσει φύσιν 
l· δΰναται νά άραιωθ$ διά τής θερμότητος τή; 
Iκαρδίας κατά τό μάλλον καί ηττον ισχυρώς 
: χαί κατά τό μάλλον καί ήττον ταχέως ή 

τερον και έάν έξετάση τις πώς ή θερμό- 
τη; αΰτη συγκοινωνοϊ είς τά άλλα μέλη, 

| δέν πρέπει τι; νά όμολογήσιρ ότι τοΰτο γί
νεται διά μέσου τοΰ αίματος οπερ διερ-χό- 

ί μενού έκ τή; καρδίας, θερμαίνεται καί δια
δίδεται έκείθεν εί; όλον τό σώμα' έξ ου 

ι ^ρόέρχιται οτι έαν άφαιρέσωμεν τό αίμα μέ
ρους τινός διά τοΰ αύτοΰ μέσου άφαιροΰμεν 
καί τήν θερμότητα του’ καί έάν έτι ή καρ- 

L δία ήτο τόσον διάπυρος ώς σίδηρο; φλέγό
μενο; δέν θά ήρκει νά θερμάνη τού; πόδας 
καί τάς χείρα; τόσον, έάν δέν άπέστελλε συ
νεχώς νέον αίμα. Έπειτα δέ έπίση; γινώσκει 
τι: έκ τούτου ότι ή άληθινή χρήσις τή; α
ναπνοή; εινε νά φέρη αρκετόν δροσερόν άέ
ρα είς τόν πνεύμονα ίνα ποίηση ώστε το αί
μα όπερ εοχεται έν αύτώ έκ τής δεξιάς 
κοιλότητο; τής καρδίας, ένθα ήραιώθη καί 
οίονεί μετεβλήθη εί; ατμούς, νά συμπυκνωθή 

j εί; αίμα έκ νέ-,υ πριν ή ρεύση πάλιν εις τήν 
άριστεράν, πράγμα χωρίς τοΰ όποιου τό αί- 

I μα δεν θά ήτο ικανόν νά χρησιμεύση ώ;
■ τροφή είς τό έκιϊσε πυρ τοΰθ’ όπερ έπιβε- 

βαιοΰται·, διότι βλέπει τίς οτι τά ζώα ά-
ι τινα ούδόλω; εχουσι πνεύμονα;, δέ έχουσιν 

επίσης είμή μία/ μόνην κοιλότητα έν τη, 
καρδία, καί ότι τά παιδια, άτινα δέν δύ- ι 
νανται νά ποιήσωσι χρήσιν των πνευμόνων, 
έν δσω εύρίσκονται κεκλεισμέ'α έν τή κοι- 
λίατών έαυτών μητέρων, έχουσιν έν άνοιγμα 
δι’ ού ρέει αίμα έκ τής κάτω κοίλη; φλεβός 
έ-' τή αριστερά κοιλότητι τής καρδία;, καί 

ί ε·α αγωγόν δι’ ού έρχεται αίμα άπό τής αρ
τηριακής φλεβός έν τ» μεγάλη άρτηρία χωρίς 
νά διέλθη διά τοΰ πνεύμονας. *Επ  ειτα δέ | 
πώ; θά έγένετο ή πέψις έν τώ στομάχω 
έάν ή καρδία δέν έστΐλλεν έκεΐσε θερμότη-

■ τα διά τών αρτηριών, καί σύν ταύτη τινά 
I τών ροωδεστάτων μερών τοΰ αΐματο; άτινα 
| βοηθοΰσιν εί; τό νά διχλύσωσι τά έν αύτώ

τεθειμένα κρέατα, καί ή ένέργεια ήτι; με
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βιος καΐ τά μόρια τοΰ σώματος άτινα εξέρ
χονται έκ τής άριστεράς κοιλότητες τής 
καρδίας τείνουσι πρός τδν εγκέφαλον, τα α
σθενέστερα και τά ηττον ταραττόμενα όφεί 
λουσιν ώς έκ τούτου νά άποτρέπωνται υπο 
τών ίσχυροτέρων, άτινα διά τοΰ μέσου τού
του, φθάνουσιν έκεΐσε μόνα.

Ειχον έξηγήσει αρκετά ιδιαζόντως πάντα 
τά πράγαατα ταΰτα έν τώ έγχειοιδίω τδ · 
ποιον ειχόν ποτέ σκοπόν νά δηαοσιεόσω. 
Καΐ έπειτα ε’χον δι’ αύτοΰ δείξει όποιον 
ίφείλει είναι -ό έργαστήριον τών νεύρων καΐ 
τών μυώνων τοΰ ανθρωπίνου σώματος ΐνα 
πολώστε τά ζωικά πνεύματα, όντα έν αύ 
τοΐς νά έχωσι τήν δόναμιν νά κινώσι τά 
μέλη αύτών, καθώς βλέπει τις τάς κεφαλάς 
όλίγον μετά τήν αποκοπή? "ύτών, συγκι- 
νουμένσς είσέτι καΐ δαγκανούσας τήν γήν, 
μολονότι δέν έμψυχοΰνται πλέον' ποιας με 
ταβολάς όφειλουσι νά έπιφέρωτιν έν τω έγ- 
κεφάλω “να προξενήσωσι τήν έξέγερσιν, καΐ 
τδν ύπνον, καΐ τοΰς δνϊίρους' πώς τδ φώς, 
οί ίχοι, αί όσμαΐ, αί γεύσεις, ή θιρμότη; 
καΐ δλαι αί άλλαι ποιότητες τών έξωτειι- 
κών αντικειμένων, δύνανται νά έντυπώσωσιν 
έν αύτώ διαφόρους ιδέας διά τής έπευβά- 
σεωςί,τών αισθήσεων' πως ή πείνα, ή δίψα 
καί τά άλλα εσωτερικά πάθη δύνανται έπί
σης νά πέμψωσι πρδς αύτόν τάς ιδιότητά; 
των' τί οφείλει ν« λαμδάνηται έκεΐ διά τής 
κοινής αΐσθησεως όπου αί ίδέαι αύται γί
νονται δεκταΐ διά τήν μνήμην ήτις διαφυ- 
λάττει αύτάς, καΐ διά τήν φαντασίαν ή ό 
ποια δύναται ποικίλως νά μεταβάλή αύτάς 
καινά σύνθεση έκ τούτων νέας, καΐ, διά μέ 
σου όμοιου, διανέμουσα τά ζωικά πνεύαατα 
έν τοΐς μυώσι, νά κάνη νά κιν/,θώσι τά μέ
λη τοΰ σώματος τούτου διά τόσων ποικίλων 
τρόπων καΐ τόσον ώς πρδς τά αντικείμενα 
άτινα παρουσιάζονται είς τάς αισθήσεις της 
καΐ ώς πρδς τά εσωτερικά πάθη τά όποια 
εύρίοκονται εν αυτή, ώστε τά ήμέτερχ 
νά δύνανται νά κινώνται χωρίς νά διευ- 
βύνη αύτά ή θέλησις' τί διόλου δέν φαίνεται 
παράδοξον είς εκείνους, οΐ δποΐοι γνωρίζοντες 
πόσα διάφορα αυτόματα ήτοι μηχα

νές κίνουμένας ή βιομηχανία τών ανθρώπων 
δόνα tat νά κατασχευάση, χωρίς νά μεταχιι- 
ρισθή προς τοΰτο είμή έλά/ιστα τεμάχια 
συ-κριτικώς πρδς τήν μεγάλην πληθύν τών 
όστέων. τών μυωνων, τών νεύρων, τών άρ· 
τκριών καΐ όλων τών άλλων μερών ατινα 
εύρίοκονται έν τώ σώματι έκάστου ζώου, θά 
έθεώρουν τό σώμα τοΰτο ώς μηχανήν, ή ό
ποια, πλασθ-ΐσα ύπό τών χειρών τοΰ θεού, 
είναι άσυγκοίτως κάλλιον διωργανωμένη καί 
έχει έν έ»υτή κινήσεις θαυαασιωτέρας ή ού- 
δεαία άλλη έκείνων αϊτινες δύνανται ν« έ- 
ηευρεθώσιν ύπδ τών άνθράπων. Καί ιδια
ζόντως ένδιέτριιία έπί τοΰ άντικειμένου 
τούτου ίνα δείξω ότι έάν ύπήρχον το'-αΰτσι 
μηγαναΐ αί όποΐαι νά είχον τα όργανα καΐ 
τό έξωτερικόν σχήμα πίθηκος ή έτε'ρου τινός 
ζώου άνευ λογικοΰ, δ'εν θά εϊχομεν ούδέν 
μέσον δια νά άναγνωρίσωσιν, δτιδέν θά ήσαν 
καθ’ όλα τής αύτής φύσεώς οϊας καΐ τά ζώα 
ταΰτα' ένώ έάν ύπήρχον τοιαΰται αϊτινες νά 
ειχον τήν δμοίωσιν τών σωμάτων ήμών, 
καΐ νά έαιμοΰντο τόσον τάς ένεργείας ήμών 
όσον ηθικώς θά ήτο δυνατόν, θά εϊχομεν 
πάντοτε δύο μέσα βεβαιότατα ίνα άναγνω- 
ρίσωμεν ότι δέν θά ήσαν διόλου διά τοΰτο 
αληθείς άνθεωποΓ ών τό πρώτον είναι ότι 
ουδέποτε θά ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι 
λέξεις μηδ' ετερα σηύεΐα, συνθέτουσαι αύτά, 
ώ; πράττομεν ημείς ϊνα έκδτ,λώσαμεν είς 
τους άλλους τά διανοήματα ημών' διότι 
κάλλιστα δΰναταί τις νά άντιληφθή ότι 
μηχανή τις ενδέχεται νά ήναι τοιουτοτρόπως 
κατασκευασμένη ώστε νά προφέρη λέξεις 
καί μάλιστα νά προσφέρω τινας καθ’ όσον 
αφορά τάς σωματικός ένεργείας αί ίποΐαι 
ήθελον προξενήσει με"·αβολάς τινας έν τοΐς 
όργάνοις αύτών, ώ; έάν έγγίση τις αύτήν 
κατά τι μέρος νά έρωτήση τί θέλη τις νά 
τή ε'ίπη, έάν ε“ς τι ετιρον, νά κραυγηση ότι' 
κακοποιοΰσιν αύτήν, και τά τούτοις παρα
πλήσια, άλλ’ ούχί καί νά διάθεση αύτάς 
ποικίλως διά νά άποκρίνηται κατά τήν έν
νοιαν παντός ο,τι θά λε/θή ενωπιόν της, 
καθώς δύνανται νά πράξωσι καΐ οί τά μάλι
στα άπομωρωμένοι άνθρωποι, καΐ τό δεύτε-

ΛΟΓΟΣΠ ΕΡΙ ΜΕβΟΑΟΤ 

ράττουσαι πολλά πραγ- ι ότι τα'ι κτήνη όχουσιν όλιγώτερον λογικόν 
τών άνθρώπων, αλλά καί ότι ούδολως τοι- 
οΰτον έχουσι, διότι βλέπομεν οτι δεν υπάρ
χει είμή έλαχίστη τις έλλειψις δια να μ«- 
θωσι νά όμιλώσι, καΐ καθ όσον παρατηρου- 
αεν άνιοότητα μεταξύ τών ζώων τοΰ αυτου 
"είδους καθώς καΐ μεταξύ τών άνθρωπων, και 
δτι τά μέν είναι εύκολώτιρα νά γυμνασθώ- 
σιν ή τά δέ, δέν είναι πιστευτόν ότι εις 
πίθηξ, ή έϊς ψιττακός, ό έντελέστατος τοΰ 
είδους του, δέν θά έξισοϋτο ώς προς τούτο 
πρός παιδίον τών τά μάλιστα βλακών, η 
τούλάχιστον πρός πα<δίον εχον τον εγκέφα
λον τεταραγμένον, έάν ή ψυχή αυτών δεν 
ήτο φόσεως δλω; διαφερουσης τής ήμετερας. 
Καΐ δέν πρέπει νά συγχέη τις τάς λεξεις με
τά τών φυσικών κινημάτων τά όποια μαρτυ- 
ροΰσι τά πάθη, καί τά όποια δύνανται, αΐ 
μηχαναι νά άπομιμηθώσι τόσον όσον και τα 
ζώα, μηδέ νά σκέπτη.ται, ώς τινες των αρ
χαίων, δτι τά κτήνη δμιλοΰσι,, μολονοτι η- 
μεί: δέν έννοοΰμεν τήν γλώσσάν των' όιοτι, 
έάν ήτον αληθές, έπειδή έχουσι πολλά ορ- 
να?α άναφερόμενα πρός τά ήμετερα, θα ηό'υ- 
ναντο τόσον καλώς νά συνεννοώνται μεθ ή- 

. μών οσον καΐ μετά τών όμοιων αύτοΐς.
■ ’Επίσης δέ καΐ τοΰτο είναι λίαν άςιοοη- 
. μείωτον, 'οτι, μολονότι υπάρχουσι πολλά
- ζώα άποδεικνυοντα περισσοτέραν βιομη/α-
- νίαν ή ίμείς κατά τινας τών ενεργειών αυ

τών, βλέπομεν όμως ότι τά αΰτα δεν μαρ- 
τυροΰσι διόλου τον»ύτην κατά πολλας έτε- 
ρας, είς τρόπον ώστε έκεΐνο τό οποίον κατα- 
σκευάζουσι κάλλιον ήμών δέν υποδεικνύει 
0τι έχουσι πνεύμα, διότι ™ν λόγον
τούτον θά ειχον περισσότερον η ουοεις it, η
μών, καΐ θά έπραττον κάλλιον είς πάν ετερον 
πράγμα, άλλά μάλλον ότι ούδολως έχουσι 
καΐ οτι ή φύσις είναι ή ένεργοΰσά εν αυτοις 
κατά τήν διάθεσιν τών οργάνων αυτών, κα
θώς βλέπομεν ότι ώρολογιον τι, τό οποίον 
δεν συντίθεται είμή έκ τροχών και ελατη
ρίων, δύναται νά λογαριαζη τάς ώρας και να 
μετρά τόν χρόνον άκριδέστερον ήμων μεθ 
όλης τής συνέσεως ήμων.

Ειχον περιγράψει μετά ταΰτα την λογι-

μν εινε ότι, καίτοι πρ.. .. . ;
„ατα έπίσης καλώς ή ίσως κάλλιον ή ουδεις 
[ξ ήμών, θά ήσαν έλλειπείς έξ άπαντος κατα ι 
-ινα έτερα, διά τών οποίων θά άνεκάλυπτε 
τις ότι δέν θά ένήργουν έν γνώσει, άλλά 
μόνον ώς έκ τής διαθέσεως τών οργάνων των 
διότι, άντι τό λογικόν νά ήναι όργανον παγ 
χόσριον, όπερ δύναται νά χρησιμεύση καθ’ό
λα τά είδη τής συμπτώσεως, τά όργανα 
ταΰτα έχουσιν άνάγκην ιδιαιτέρας τίνος δια 
θέσεως δι’έκάστην ιδιαιτέραν ένε'ργειαν, έξ 
ου προέρχεται ότι ηθικώς είναι αδύνατον νά 
ύπάρχωσιν άρκεταΐ διάφοροι διαθέσεις εν 
ptti μηχανή διά νά κάμη αύτήν νά ένεργή- 
ση’ καθ’ όλας τάς συγκυρίας τής ζωής κατα 
τόν αυτόν τρόπον καθ’ όν δή καΐ τό λογικόν 
ήμών ποιεί ήμάς νά ένεργώμεν. Διά δέ των 
δύο τούτων μέσων δύναται τις έπ’-σης να 
γνωρίση τήν διαφοράν ή δποία ύπάρχει με 
ταξΰ τών ανθρώπων καί τών κτηνών’ διότι, 
πράγμα λίαν άξιοσημείωτον, ούδόλως ΰπάρ- 
χουσιν άνθρωποι τόσον άπομεμωραμενοι και 
βλάκες, μηδέ τών άφρόνων μάλιστα εξαι
ρούμενων, μή όντες ικανοί νά διαθεσωσιν ο- 
μοΰ διαφόρους λέξεις καΐ νά συνθέσωσιν εκ 
τούτων λόγον διά τοΰ όποιου νά κάμωσιν ώς
τε νά έννοήπωσιν οΐ έτεροι τά διανοήματα 
των, άλλ’ έξ έναντίας ούδέν έτερον ζώον ύ- 
παρχιι, όσον έντελές καΐ όσον ευτυχώς ,γε- 
νεν»ημένον καΐ άν δύναται νά ηναι, όυναμε- 
νον νά πράξη τό αύτό. Τοΰτο δέ δέν προέρ
χεται έκ τοΰ ότι έχουοιν έλλειψιν οργάνων, 
διότι βλέπομεν ότι αί κίσσαι καΐ ο·. ψιττα
κοί δύνανται νά προφίρωσι λέξεις ως και η
μείς, καΐ όμως δέν δύνανται νά όμιλησωσιν 
όπως ημείς, δηλαδή έκδηλοΰντες ,ότι σκέ
πτονται πάν ό.τι λέγουσιν' ένώ οΐ άνθρωποι, 
οΐ όποιοι, γεννηθέντες κωφοί καί αλαλοι, 
στερούνται τών οργάνων άτινα χρησιμευου 
σιν εις τοΰς άλλους διά νά όμιλώσιν, τόσον 
ή πλέον τών κτηνών, συνεθίζουσι να έφευρ.ι- 
σκωσιν άφ’ εαυτών σημεία τινα διά τών ό
ποιων κάμνουσι νά συνεννοώνται μετ έκεί
νων οί όποιοι όντες συνήθως πλησίον των ί- 
χουσι τήν ^εΰκαιρίαν νά μάθωσι τήν γλώσ
σαν των. Καΐ τοΰτο δέν άποδεικνυει μονον
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κήν ψυχήν, καί άπέδειξα ότι διόλου δέν 8ύ- 
ναται νά έζάγηται έκ τής δυνάμεως τίς ΰ- 
λης, ώς καί τά άλλα πράγματα περί τών 
όποιων έπραγματεύθν.ν, άλλ’ ότι έπίτειδες 
πρέπει νά έδην ιουργήθη, καί πώς δέν ηναι 
αρκετόν ώστε νά κατοικί, έν τώ σώματι τοΰ 
ανθρώπου ώς πρωρεύς έν τώ πλοίω του, εΐμή 
ίσως ίνα κινί τά μέλη του, άλλ’ ότι είναι 
ανάγκη ώστε νά ^votl μ»μιγμένη καί συνη 
νωμενη στενωτέρως μετ’ αύτοΰ διά νά έγη 
έκτος τούτου αισθήματα καί βρέξεις όμοιας 
προς τάς ήμετέρας, καί οΰτω νά συνθίση ά 
ληθή άνθρωπον. Άλλως τε, έξετάνθην ολί
γον ένταΰθα έπί τοΰ αντικειμένου τής ψυ
χή?, διότι τοΰτο είναι έκ τών τά μάλιστα 
ένδιαφερόντων έπειδή, μετά τήν πλάνην έ
κείνων οί όποιοι άρνοΰνται τόν Θεόν, τήν ό" 
ποιαν, νομίζω, αρκούντως άνεσκεύασα ανω
τέρω, δέν ύπάρχει ούδεμία έτέρα άπομακρύ- 
νουσε μάλλον τά ασθενή πνεύματα έκ τής 
ευθείας δδοΰ τής αρετής ή το φαντάζεσθαι 
ότι ή ψυχή τών κ-ηνών είναι τής αύτής φύ
σεως οϊας καί ή ήμετέρα, καί ότι κατά συνέ
πειαν ούδέν εχομεν νά φνβώμεθα μηδέ νά 
έλπίζωμεν μετά τήν ζωήν ταύτην όχι πε
ρισσότερον τών μυιών καί τών μυρμήκων’ 
ένώ όταν γνωρίζη τις πόσον διαφέρουσιν 
έννοεϊ πολλω κάλλιον τούς λόγους οί όποιοι 
άποδεικνΰουσιν ότι ή ήμετέρα είναι φύσεως 
έξ ολοκλήρου ανεξαρτήτου τοΰ σώματος, καί 
κατά συνέπειαν ότι διόλου δεν ΰπόκειται 
είς τό νά συναποθάνη μετ’ αύτοΰ’ έπειτα όέ, 
καθ' όσον ουδόλως βλέπει τις άλλας αιτίας 
καταστρίφούσας αυτήν, άγεται φυσικώς είς 
τό νά κρίνιρ έκ τούτου ότι ε’ναι αθάνατος.

(’Ακολουθεί.)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙ ΔΟΡΤΨΟΡΟ1 ΤΟΤ ΑΡΕΩΣ.

ΙΙαράδοξον φαίνεται, ότι κατά τούς τε
λευταίους χρόνους άνεκαλύφθηοαν έν τώ ή- , 

μετέρω ήλιακώ συστήματ; πλειότεροι πλα· 
νήται ή δορυφόροι.

Κατά τό 1777 δογματικώς έπιστεύετο 
παρά τοίς αστρονόμοι;, ότι όπως οί πλα- 
νήταί είσι πλειότεροι τών ήλιων (άπό τοΰ ή- 
μιτέρου ήλιακοΰ συστήματος κρίνοντε;), οΰ
τω; οί δορυφόροι είσί πολυπληθέστεροι τών 
πλανητών. Ή ήμετέρα Σελήνη, οί 4 δορυ
φόροι τοΰ Διάς καί οί 5 τού Κρόνου άνεβί- 
βαζον τόν αριθμόν τών δορυφόρων είς 10, 
ένώ οί γνωστοί τότε πλανήται ηοαν μόνον 
6 καί τής Γής αύτής συμπεριλαμβανομένης. 
Έν διαστήματι 4 έτών, δηλαδή τήν 13 
μαρτίου τοΰ 1781, νέο; ανεκαλύφθη πλα
νήτης, ό Ουρανός, άλλά μετά 6 έτη, τήν 
11 ΐανίυαρίου 1787, 2 σώματα ανεκαλύφθη- 
σαν δορυφοροΰντα τόν νέον τοΰτον πλανήτην 
έν τή περιστροφική αύτοΰ περί τον ήλιον 
κινήσει’ 2 δέ ετη βραδύτερο» ό αριθμός τών 
δορυφόρων '·τοΰ Κρόνου ηύξήθη κατά 2 έτι. 
οΰτω δέ ΰπήρχον, κατ' έκεΐνο καιροΰ, 6 
γνωστοί πλανήται καί διπλάσιος αριθμό; 
γνωστών δορυφόρων. Παρατρέχομε τους ύπό 
τοΰ Έρσχέλου άποδοθέντας 4 νέους δορυ
φόρους είς τόν Ούρανόν, διότι, ώ; γνωστόν, 
ό αστρονόμος ουτος ήπατήθη έν τή ανακα
λύψει του ταύττι.

Ουτω; άρχομένου τοΰ, παρόντος αΐώνος, 
ό ήλιος έθεωρεΐτο ώ; τό κέντρον συστήματος, 
άποτελουμένου άπό 7 πλανητών, 1 4 δορυ
φόρων καί τών δακτυλίων τοΰ Κρόνου. Έκ- 
τότε όμως ή ανακάλυψες νέων πλανητών ήρ- 
■χισε βαίνουσα ταχύτερον τής άνακαλύψεως 
νέων δαρυφόρων. Άπό αύτών ηδη τών πρώ
των ημερών τοΰ καθ' ήμ άς αΐώνος τό πρώ
τον μέρος τής περιέργου οικογένειας τών 
πλανητών, -.ών άποτελούντων τήν κυκλοτε
ρή ζώνην, τήν κατέχουσαν τό μεταξύ τοΰ 
Άρεως καί τοΰ Διός διάστημα άνικαλύφθη, 
τήν δέ 29 μαρτίου 1807 τό τέταρτον, καί 
τήν 23 σεπτεμβρίου 1 846 ό Άδαμς καί ό 
Αεβερριέρο;, χωρίς έκάτερος,^ άνεκάλυψαν 
τόν Ποσειδώνα. Δύο μήνες μετά ταΰτα ό 
πέμπτος τών δευτερευόντων πλανητών άνε- 
καλύπτετο· πρό ολίγων δέ μόνον ημερών ό 
ίκατοστδς εβδομηκοστός πέμπτος, συμπλη-

ρώσας οΰτω; εΐς 176 τον αριθμόν ιών κατά 
τόν παρόντα αιώνα άνακαλυφθέντων πλα
νητών. Καθ' ΰλον τό γρονικόν τοΰτο διάστη
μα μέχρι τής νυκτός τής 18 αϋγούστου 
τρέχοντος έτους μόνον 4 δορυφόροι είχον α
νακαλυφθώ, εις περ· τόν Ποσειδώνα ύπο τοΰ 
I assell έν έτει 1846, δύο περί τόν Ούρα
νόν ύπό τοΰ αύτοΰ παρατκρητοΰ έν ετει 
1847 καί εί; περί τόν Κρόνον τή 1J σε
πτεμβρίου 1848 ύπό τοΰ Bond έν ’Αμερική 
καί ταυτο-χρόνως ύπό τοΰ Lassell.

Οί άστρονόμοι τότε ηρξα το νά άπελπί-1 
ζωντσι περί άνακαλύψεως νέων δορυφόρων, I 
καί όμως δι ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων ή- 
δυνήθησαν ν’ άνακαλύψωσι 1 ή 2 δορυφό
ρους περί τόν άπότατον πλανήτην Ποσειδω- 
να, κατεδείχθη δέ συγχρόνως ότι έκ τών 14 
δορυφόρων, δι' ών έφιλοδωρήθη ό Ούρανός, 
οί τέσσαρες ούδεαίαν ειχον πραγματικήν ΰ- 
παρξιν, ό δέ έτερος τής δυάδος τών δορυφό
ρων τοΰ Ποσειδώνος άπεδείχθη πολίτης τής 

• άστρονομικής νεφελοκοκκυγίας, όπως καί οί 
δορυφοροε τής 'Αφροδίτης, τοΰ Ηφαίστου, 
καί «ί δακτύλιοι τού Ουρανού Έπί ματαίω 
τό ισχυρότατου τηλεσκόπιου τοΰ άστεροσκο- 

1 πείου τής Οΰασιγκτώνος, τό εντελέστερου 
τών δσα μέχρι τοΰδε κατεσκευάσθησαν, έ- 
στράφη πρός τόν Ούρανόν καί τόν Ποσει- 
δώνα, εΐς άνακάλυψιν νέων δορυφόρων' άφοΰ 
δέ τό τηλεσκόπιου τοΰτο άπέτυχε, δι’ ού
δέν τών λοιπών ίμενεν ελπίς επιτυχίας. Ή 
άνακάλυψις νέων δορυφόρων, πρός τό παρόν, 
ήν απροσδόκητο*  τι παρά τοϊς άστρονόμοι; 
καί βεβαίως ούδέν άβεβαιότερον τής άνακα
λύψεως δορυφόρων τού Άρεως, πιθανωτέρας 
φαενομένης τής άνακαλύψεως σωμάτων έξαρ- 
τωμένων άπό τής ’Αφροδίτης ή τοΰ Έρμου 
Παδάδ οξον δέ είναι, ότι έξ όλων τών πλα- ' 
νητών ό’Αρης, καί περ μή ών μόνο; άδορυ- 
φόρητος, έτιτλοφορεΐτο διά τοΰ επιθέτου α
σέληνος. Ή φράσις «οί χιονοσκε
πείς πόλοι τοΰάσελ η νου Αρεως» 
καίπερ άπαλειφθεΐσα τοΰ συγγράμματος, έν
θα πρώτον έγράφη, κατέστη τυπική άστρονο- 
μική εκφρασις διά τόν Άρην, όπως διά τήν 
Άφροδίτην ό αρχαίος στίχος

Cynthiae figuras aemulatur mater 

Amorum 
δι’ ού προοιμιαζόμενος ό Γαλιλαίος άνήγγελ- 
λε τήν Άνακάλυψιν τών ποικίλων φάσεων 
τοΰ πλανήτου τών ερώτων

Καί όμως αύτός δή ί Άρης ό έκ τών 
αρχαιότατων γνωστός καί μικρότερος τυγ
χάνω*  πάντων τών άλλων πλανητών (έζαι- 
ρέσει τών δευτερευόντων, τών άνηκόντων εΐς 
τό σύμπλεγμα τό κατίχον τό μεταξύ τοΰ 
Άρεως καί τοΰ Διό; διάστημα), αύτός δστις 
τοσάκις παρετηρήθη καί έν τοσούτφ εύνοϊ- 
καΐ? περιστάσεσιν, έν ω ένόμιζον Ιτι ούδείς 
δορυφόρο; ήδύνατο νά ΰπικφύγη τήν άνακά- 
λυψιν, εύρέθη ίχων ούχί 1 άλλά 2 δορυ

φόρους.
Εύκολου είναι νά εξηγήσω, χωρίς νά έν- 

διατρίψω εΐς τά καθέκαστα, ώ; άλλότρια 
ταΰ παρόντος άρθρου, διατί οί αστρονόμοι 
ευχαριστούντο πιστεύοντες ότι έάν ό Άρης 
είχε δορυφόρον τινά, ούτος ώφειλε νά ηναι 
μικρότατος. Ό Άρης πολλάκις περετηρήθη 
δι’ ΐσχυροτάτων τηλεσκοπίων καί κατ’ εύ- 
νοϊκωτάτα; περιστάσεις. Όταν εύρίσκηται 
εΐ; το περίγειου, απέχει άφ' ήμών μόνον 15, 
000,000 μιλιών, ό δέ Ζευς είς τό έγγύτα- 
τον αύτοΰ πρός ημάς σημεΐον κεΐται ένδεκα- 
κι; άπωτέρω ώστε, εάν ποτέ ό Άρη; είχε 
δορυφόρον ισομεγέθη μέ τόν μικρότερον τών 
δορυφόρων τοΰ Δώς, τουτέστι ισομεγέθη τή 
ήμετέρφ σελήνφ, ούτος ήθελε φανή 121 φο
ράς μεγαλείτερος τοΰ μικροτέρου τών δο
ρυφόρων τοΰ Διός, τό δέ φώ; αύτοΰ ηθελεν 
εισθαι πολύ μεγαλειτέρας έντάσεω; τοΰ φω
τός τών δορυφόρων τοΰ Διό;, ώ; τοΰ Άρεως 
κειμένου έγγυτέρω τοΰ ήλιου ή ό Ζεύ; καί 
κατά συνέπειαν δεχομένου μεγαλειτέραν πο
σότητα φωτός. Τωόντι ό Άρης φωτίζεται 
έννεάκις πλειότερον τοΰ Διός, κατά συνέ 
πειαν ό δορυφόρος αύτοΰ ήθελε λάμπει χι- 
λιάκις λαμπρότερου τών μικρότερων δορυφό
ρων τοΰ Διός, άλλ' ό μικρότερος τών δορυ
φόρων τοΰ Διός δύναται νά γείνη ορατός καί 
διά τών μικροτέρων τηλεσκοπίων τών έν 
χρήσει παρά τοϊς άστρονόμοις. Τά πρός τόν 
’Αρην διευθυνθέντα τηλεσκόπια καί μή δυ- 

51



402 ΦΙΛΕΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ 403

νηθέντα ν’άνακαλύψωσιν ούδένα δορυφόρον 
εΐσίν είκοσάχις ισχυρότερα, ώς προ; ττ,ν συγ 
κέντρωσε·/ τοΰ φωτός τών έν χρήσει μικρό
τερων. Οΰτω λοιπόν δορυφόρος τι; έχων όρα· 
τόν δίσκον εν 200,000ον τοΰ δίσκου, οϊος 
ήθελε φανή δορυφόρος τοϋ’Αρεως ισομεγέθης 
τή ήμετέρα Σελήνη, εύκολώτατα ήθελε πα- 
ρατηρηθ^ διά τών ίσχυροτάτων τούτων τη
λεσκοπίων. Έκ τούτου συνάγεται, ότι, έάν 
δ Άρης έκέκτητο δορυφόρον τινά διαμέτρου 
όλίγον μεγαλειτέρας τοΰ 450 τής διαμέ
τρου ήμετέρας Σελήνης, ό δορυφόρος ουτος 
ουδόλως ηδύνα-ο νά υπεκφυγή τούς παρατη
ρητής, όσοι διηύθυΰαν τά ισχυρότατα ταΰτα 
όργανα πρός τόν Άρην, καί ότι δι αύτόν 
τοΰτον τόν λόγον οί δορυφόροι τοΰ Διό; υ- 
πιξέφυγον τήν δύναμιν τοΰ τηλεσκοπίου 
τοΰ Γαλιλαίου. Άλ.λά τοΰτο ταύτόν έστιν 
είπεΐν, ότι ό ΆρΤς ούδένα έχει δορυφόρον ε· 
χοντα διάμετρον μεγαλειτέραν τών 5 μι
λιών' καίτοι δέ λίαν παράδοξον τοΰτο, κα- 
ταδειχθήσεται όμως ούτως εχον, έάν άνα- 
λογισθώμεν, οτι ή διάμετρος τινΐν έκ τών 
δευτερευόντων πλανητών, κατά τού; υπο
λογισμούς τοΰ κ. Stone, τοΰ τέως βοηθού 
τοΰ αστεροσκοπείου Γρίνσβιχ, έστι μικρό
τερα των 20 μιλίων, και μολαταύτα, και 
περ κείμενοι άποτέρω τοΰ Άρεως, άνεκαλύ- 
φθησαν δεά τηλεσκοπίων ούχί τοσούτον ι
σχυρών οσον εκείνα, ών εσχάτως έγένετο 
χρήσις' πραγματικώ; δέ τηλεσκόπιά τινα 
δι’ ών παρετηρήθη ό Άρης, είσί μέγιστα 
καί δύσχρηστα δι' ανακάλυψή μικρών πλα
νητών.

ΆγνΟοϋμεντό μέγεθος τών δύο δορυφόρων 
τοϋ Άρεως, οϊτινες εσχάτως άνεκαλύφθηοαν 
διότι μέχρι σήμερον μόνον τήν είδησιν τής 
άνακαλύψεως αύτών εχομεν καί οτι διατρέ 
χουσι τροχιά; ό μέν είς άπόστασιν 1 8.800, 
ό δέ 8,660 μιλίων ώ; έγγιστα άπό τοΰ 
κέντρου τοϋ'Άρεως, κατά χρονικόν διάστη
μα 30 καί 15 ωρών ώς έγγιστα. ’Επειδή 
όμως άπόστασις 13,800 μιλίων άπό τοΰ 
κέντρου του Άρεως ίση έστι μέ άπόστασιν 
11,500 μιλίων άπό τής έπιφανείας αύτοΰ, 
ήτοι 2 1)2 φοράς τήν διάμετρον αύτοΰ ού

δ εί; υπάρχει λόγος οτι ή λάμψις τοΰ πλα
νήτου τούτου ήδύνατο νά αμαύρωση τόν δο
ρυφόρον τΟΰτον άποζρύπτΟυσα οΰτω; αύτόν 
άπό τής όψ»ω; ήμών. Κατ' ανάγκην λοιπόν 
είκάζομεν, ότι ό δορυφόρος ούτος, πιθανόν 
όέ καί ό έτερος, είσί σώματα μικρότατα. 
Δυσκολευόμεθα V αποδώ?,ωμεν αύτοΐς διά
μετρον 1 0 μιλίων, ώ; δ' εφθημεν είπόντε;, 
καί μόνον 5 μιλίων διάμετρον άν ίΐχον, έ
πρεπε ν’ άνα/.αλυφθώσι πρωιαιτερον.

Οί δορυφόροι τοΰ Άρεώ; άνηκουσι λοιπόν 
προφανώς, έν τη τής δημιουργίας κλίμακι, 
είς τάξιν δλως διάφορον εκείνης εί; ήν άνή- 
κουσιν ή ήμετέρα Σελήνη καί οί δορυφόροι 
τοΰ Διό; καί τοΰ Κρόνου· Ό ετερος τών δό; 
ρύοόρων τούτων του Άρεώ; είναι τοσούτω 
μικρότερο; τής Σελήνης οσω και η Γή είναι 
μικρότερα του Κρόνου, ή όσον ό Ερμής έστι 
μικρότερο; τοϋ Ουρανού έπειδή δε οί άστρο- 
νόμοι κατατάσσουσι τήν Γήν καί τόν Έρμήν 
εί; τάξιν δλω; διάφόρον τών γιγάντων πλα
νητών Διό;, Κρόνου, Ούρανοΰ καί Ποσέιδώ- 
νος,'ών ό μιαρότερος υπερτερεί κατά πολλά; 
φοράς τόν όγκον τών 4 πλανητών, Αρεως, 
Έρμου, ’Αφροδίτης καί Γής, όμοΰ λαμδανο 
μένων, ανάγκη τή αύτή αρχή επόμενοι'|νά # 
κατατάξώμ'εν τού; έν λόγω δύο δορυφόρους 
τοΰ Άρεως είς τάξιν διάφορον εκείνης, εΐ; ήν 
άνή<ουσιν ή ήμετέρα Σελήνη καί οί δορυφό
ροι τοΰ Διό; και τόΰ Κρόνου'. Ο Τιτάν, ο μέ
γιστος τών δορυφόρων τοϋ Κρόνου, σώμα ι
σομεγέθες ίσως τώ Έρμόΐ, ήδύνατο νά όορϋ 
φυρήται άπό σώματα μεγέθους, οίοι οί άνα- 
καλυφθέντες δύο δορυφόροι, νά έχωμεν δη
λαδή δορυφόρους δορυφόρων πιθανόν δε νά υ- 
πάρχωσι τοιοΰτοι περί τόν τρίτον και μεγά- 
λείτερον δοουόόρον τοΰ Διός, όστις είναι μι
κρότερος ή ίσος κατά τόν όγκον τώ Ερμή, 
όλιγίστας όμως διατρέφόμεν ελπίδα; ότι 0 
άνακαλύψωμεν τοιούτου; τριτοβάθμους πλα- 
νήτα; καί μ*  όλα τά ισχυρότατα κάτοπτρά 
τοΰ τηλεσκοπίου τοΰ ParSODStO ιι 11.

Τά νέα τάΰ'.α σώματα, καίτοι μικρότα
τα, δύνανται νά μάς πληροφορήσωσι περί τοϋ 
όγκου τοΰ Άρεως τόσον, οσον καί άν ειχον 
τό μέγεθος τής ήμετέρας Σελήνης. Σώμα 

οϋχί μεγαλέίτερον κόκκου πεπερεως, ούτινος 
γνωρίζομεν τήν περίοδον, ήν έν γνωστή άπο· 
στάσει αποτελεί περί τον πλανήτην αύτοΰ, 
θά έχρησίμευεν ήμΐν προς έςα'.ριοωσιν τοΰ 
όγκου τοΰ πλανήτου αύτοΰ τόσον, όσον καί 
α,ν ήτο δορυφόρος έκα τοντακίσμυρίων καί 
δ:σε<ατθντακιΐμυ:ίων .τόνων μαζί·:. Διά τής 
κινήσεω; τών δορυφόρων αύτοΰ ζυγ>,··Ο:ίς ό 
Ερμή; άτελώς, όσον έπετρεπον τά ατελή 
τηλεγραφικά διδόμενα, όσα εχομεν, εύρέθη έ· 
/<·'ν όγκον, ού/ί ώς τέω; ένομίζετο 0,118 
τοΰ όγκου τής Γή; άλλά μόνον 0, 004, ό 
δέ μείωσι; αΰτη ίση έστι σχεδόν πρό; τό ή- 
μισυ τοΰ όλου όγκου τή; Σελήνης.

(Έκ τοΰ SpCct.itor.

Ώ'ΑΑΙΙΠΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
Κ A1 ΩΦΕ \ 1 ΜΩΝ ΓΝΩΣ ΕΏΝ

(Συνέχεια ίδε Τεύχος Ζ'. Σ-.λ 305).

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ II'
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΜΒΟΓΑίΟΤ

ΤΩΝ Μ ΕΜ ΓΗ ΜΕΝΩΝ.

Άρκείσθω ήμΐν ίνα δώμεν τά εδάφια τοΰ 
«Άγκρουσιάδα Παρικχαί» πραγματευόμενου 
περί τοϋ υπέρτατου τούτου συμβουλίου,

* *
«Έκλεγήτωσαν ίβδομήκοντα βραχμάνες 

ΰπερεβδομηκοντούτει; μεταξύ τών ν ιρ β α ν ή 
ίνα έπαγρυπνώσιν όπως «ό νόμο: τοΰ Λωτοΰ» 
(απόκρυφοι έπιστήμαι) μηδέποτε δυνηθή ά- 
ποκαλυφθήναι τώ όχλφ καί μηδεί: ανάξιος 
οπαδός κατίσχυση ρύπώσαι τάς ιερά; τών 
μυστών κλάσεις.

«Ούδείς οφείλει έκλογήναι μή έεασκήσας 
έφ όλην τήν ζωήν αύτοΰ τάς δέκα άρετάς, 
έναίς καθ’ά ό θείος Μανούς λέγει, συνί'ταται 
τό καθήκον.

*
♦ *

«Ή άνευ γογγυσμού υποταγή— 
πόδοσι; τοϋ αγαθού άντε τοϋ κακού 
κράτεια—ή εύθύτης—ή άγνότχς—; 
σύνη —η καταστολή τών αισθήσεων 
σι; τής άγιας Γραφή;—ή γνώσις τ 

ύ>χή;—ό λατρεία 
αποχή τής οργής, τοιοΰτοί είσιν 
οϊτινες όφείλονσι διέπειν 
θΓ·οΰ τίνος νιρβινή.

*

η άντα- 
-ή έγ- 

ή σωφρο- 
1—ή γνώ 
■ής ύπερ- 

ή; άληθείας—ή 
οί κανόνες 

ήν διαγωγήν άλη-

ταττ,

«Ό κληθεί; είς τό διίυθύνϊΐν του; άλλους 
ύποτασσέσθω είς πάσα; τά; έ'τολά; τών ιε
ρών β βλίων.

«Μηδόλως έπιθυμησάτς» τόν θάνατόν, μή 
επιθυμείται τήν ζωήν, ώς ό θεριστής δστις 
έπελθοΰση; τής εσπέρα; κεκμηκου; αναμένει 
τον μ-.σθόν αύτοΰ έν τή θύοα τοΰ κυρίου, οΰ
τω; άναμενέτω ϊνα r, στιγμή ελθη,

* * ■ Λ - ■
«Καθαριζέτω τά βήματα αύτοΰ προσέ

χω' ποΰ τίθησι τόν πόδα, καθαριζέτω τό 
ΰ'δωρ όπερ πιείν οφείλει, ίνα μηδενΐ ζώω 
έπενέγκγ] τόν θάνατον, καθαριζέτω τθύς_ λό
γους αύτοΰ διά τής άληθείας, καθαριζέτω 
τήν ψυχήν αύτοΰ διά -τής αρετής.

«Ύφιστάσθω έν υπομονή τά; ΰδρεις καί 
τοΰ; ραβδισμού; τούς κακούς λόγου; μηδέπο
τε αύτ ύ; άνταποδιδού;’πόοσεχέτω προ πάν 
των μή διαφύλαξη μνησικακίαν οίωδήτινι 
διά τό άθλιον τοΰτο σώμα.

«Μελετών περί τών ηδονών τήςύπερτά- 
τη; ψυχή; μηόενό; έχων ά'άγκην απρόσιτο; 
πασγι επιθυμία τών αισθήσεων, άνευ έτέρα; 
κοινωνία; εκτός τή; ψυχής αύτοΰ καί τή; 
τοΰ Θεοΰ σκέψεως, ζήτω ένταΰθα έν τή στα
θερά προτδοκ;α τή; αιώνιας μακαριότητος.

«Μηδέποτε έρχέσθω προ; τά μέρη, είς 
άπερ φοιτώσιν οί Γκρηχαστά καί οί ΙΙουρ- 
σχίτα (αίσται τοΰ πρώτου βαθμού) οϊτινες 
ούπω τόν κόσμον έξ ολοκλήρου άπηρνήσαντο.

αφευγέτω άπό πάσης συνελεύσεως, καί 
άφ' εκείνης μάλιστα έν ή μόνον βοαχμάνε; 
παρίστανται' προσεχέτω διά τήν «ιωνίαν
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αύτοΰ σωτηρίαν, μή προσέλθη είς μέρη ένθα 
φονιύουσι πτηνά χαι χΰνας.

*
» * *

«Πιναχιον ξύλινου, άγγιϊον πόλινον χαί 
κένιστρον έξ ίνδοκαλάμου «ίσι τά καθαρά 
σχιΰη τά έπιτετραμμίν*  ύπδ τοΰ Μανοΰ ου
δόν έκ μετάλλου πολυτίμου όφείλει διατη- 
ρήσαι. ( Λ

«Σ*ιψάσθω  δτι τό ζωικόν Πνεϋμα έχπο- 
ρευόμενον έκ τοΰ Μεγάλου όλου ύφίσταται 
μετασχηματισμούς δέκα δισεκατομμυρίων 
wplv ή ένδύσηται τό ανθρώπινον «χίμα.

» ♦
«Παρατηρησάτω δποϊά είσι τά ανυπολό

γιστα δεινά άπερ προέρχονται έκ τί; αδι
κίας, και αί μεγάλαι χαραΐ αίτινες γεννώνται 
•χ τί; ίξατκήσιω; τίς άρετής.

*
♦ ♦

«Φιρετν άκαταπαόατω; τό πνεύμα αυ
τοί} έπΐ τβν τελειοτήτων καί τίς αδιαιρέτου 
ουσίας Παραμάτμα—τή; μεγάλης ψυχής— 
ίτις παρούσα έστιν έν πάσι τοΐς σώμασι, 
τόσονέν τοΐς ΰποδειστάτοιςόσον καί έν τοΐς 
ΰψίστοις.

* ♦
«Καλώς ρνωσκότω οτι I. άτομόν έστιν ή 

ακριβής παραστασι; τοϋ Μεγάλου Όλου.
♦ *

«Ό Νιρόανί; έξιλασκέτω τά έαυτοΰ π«ρα 
πτώματα διά τίς συννοίας, τής μελέτη; τής 
καταστολής πάσης επιθυμίας τών αισθήσεων 
τών άξιομίσθων αυστηροτήτων, καταστρεψά- 
τι» έν έαυτώ πάσας τά; άτελεία; τά; άντι- 
στρατευομένας τή θεία φύσει.

Τοιοΰτό; έστιν ό κανών τής διαγωγή; τής 
ίπιβεβλημένης τοΐς σανυασσή,νιρβανή, οίτινε; 
έποφθαλμιώσιν είς τό λαίιϊν μέρος έν τώ άνω 
τάτφ συμβουλίω. Τό συμβούλιον τοΰτο έστι 
κάτοχον έξουσιών πειθαρχικών εύρυτάτων, 
ίνα κωλύσγι την άποκάλνψιν τών μυστηρ·'ων 
τίς μυησεως.

Ίδου αί τρομερά! ποιναί άς περ έπιβαλεϊν 
δΰναται.

♦ 9
«Πάς μιμυημένο;, οϊωδήτινι βαθμώ κσί 

άν άνήκη όστις αποκαλύπτει τόν μέγαν ίε- 

ρΰν τύπον διά τοΰ θανάτου τιμωρείται.

♦ *
«Πάς μεμυκμενος τού τρίτου βαθμού, οςις 

αποκαλύπτει πριν τοΰ άπαιτουμένου χρόνου 
τοΐς μεμυημένοι; τοΰ δευτέρου βαθμού τάς 
υψηλά; αλήθειας, οφείλει ύφίστασθαι τήν 
ποινήν τού θανάτου.

«
♦ ★

«Πάς μεμυημένος τού δευτέρου βοθμοΰ 
οστις τό αύτό πράττει πρός τοΰ; μεμυημέ- 
νους τοΰ πρώτου βαθμού, κηρύττεται άκά 
θαρτο; έπί έπτά έτη καί παρελθούσης τής 
χρονικής ταύτη; περιόδου ρίπτεται εϊς τήν 
ύποδεεστέραν κλάσιν (τόν πρώτον βαθμόν).

• *
«Ιίάς μεμυκμένο: τού πρώτου βαθμού, 

όστις παραδίδωσι τά μυστικά τή; μυησεως 
αύτοΰ τοΐς μέλεσι τών άλλων φυλών δι ά; ή 
έπιστήμη όρείλει είναι βιβλίον κεκλεισμένον 
οφείλει άποστερεΐσθαι τής όράσεω; καί μετά 
τήν αποκοπήν τής γλώσσης καί τών δύο 
χειρών, ίνα μή ποιήσηται κατάχρηΐιν παν
τός ό,τι έμαθεν, άποπέμπεται άπό τοΰ να’.ΰ 
καί άπό τή; φυλή; αύτοϋ.

*
♦ ·

<ι1Ιά; άίθρωπο; τών τριών υποδεεστέρων 
φυλών, όστις κατορθοί είσελθεΐν 8ίς μυστικά 
άσυλα, καί καταλαβίΐν τού; τύπους τώνέπι- 
κληβεων οφείλει τώ πυρι-παραδίδοσθαι.

♦ ♦
«Έάν δέ γυνή παρθένος τυγχάνη, περιο- 

ρισθήτω έν τώ ναω και καθιερωθήτω είς τήν 
λατρείαν τοΰ πυράς.

(Άγκρουσιαδά Παρικχαί).

Εκτός τών καθηκόντων αύτοΰ τούτων ώς 
δικαστήριον τής μυήοεως, τό συμβούλιου τοΰ 
το ειχεν επίσης τήν έπιφόρτισιν τού διαχει
ρίζεσαι τά αγαθά τή; παγόδας τού προβλέ- 
πειν περί τών αναγκών πάντων τών μελών 
τών τριών κλάσεων, αίτινες έζων καθ’ ολο
κληρίαν έν κοινότητι καί τού διευθΰνειν έν 
ταϊ; πεοιοδείαις αύτών τού; Φακίρας τούς 
έχοντας τήν άδειαν τοΰ ένεργεϊν εξωτερικά; 
έκδηλώσεις τής άποκρΰφου δυνάμεως.

Ό βραχματμάς, ουτινος ή εκλογή αύτώ 

συνερχόμενος μετά τίνος τών νεαρών παρθένων 
τής παγόδης ήν έδίδοσαν αύτώ ώ; σύζυγον.

Τά έκ τής ένώσεως ταύτης γεννώμενα άρ 
ρενα ετίθεντο έπί πλέγματος έκ λύγου όπερ 
άφίεσαν εϊς τό ρεύμα ποταμού τινο;’ ειπ:ρ τό 
υδωρεφερεν αύτό είς τήν όχθην μετεκομίζετο 
εί; -όν ναόν έ'.θα έθεωρεϊτο ήδη ώ; μύστης 
τού τρίτου βαθμού’ έξ απαλών ονύχων πάν
τες οί ιεροί τύποι τών επικλήσεων παρεδίδον- 
το αύτώ’ εϊ δ’ έξ έναντία; ή κοιτίς ήκολού- 
θ-:ι τό ρεύμα τοΰ ποταμού, το βρέφος έροι- 
πτετο μεταξύ τών παριών ά-έτρεφον ,αύτο.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ.

ΟΙ ΥΟΓΚΟΠ1.

Πριν ή σπουδάσωμεν αύτήν τήν βάσιν τή; 
διδασκαλία; τών !1·-τρή-Πνευμάτων- και έ- 
ξετάτωμεν τάς εξωτερικά; έκδηλώσεις, δι’ 
ών οί Ινδοί πειρώνται άποδεΐξαι τήν ϋπαρ- 
ξιν τώ' απόκρυφων δυνάμεων, μένει ήμϊν ΐνα 
είπωμεν οι ίγα τινά πιρί τών ' Ι’ογκουή.

Ή κοινωνική τάξι; τοΰ Ύογκουή εϊ; ήν 
φθάνει δ μεμυημένος τού τρίτου βαθμού, μέ
λος τοϋ συμβουλίου τών παλαιών, όστις έ- 
ποιήσατο αποχήν τών σαρκικών σχέσεων, 
έστι κατάστασις, λέγε, τό β ι'β λ ί ον τών 
II ν ε υ μ ά τ ω ν, τόσον ΰψολή; ώστε παρέ
χει τοΐς οπαδοί; αύτής, έπί τήν διάρκειαν 
τής ζωής αύτών πλείω αξίαν ή όσην δύναι- 
το άποκτήσαι τό κοινό τών ανθρώπων, έπι 
δέκα εκατομμύρια γενεών καί μετεμψυχώ
σεων νέων.

Ό Ύογκουή; έστι τόσον άνιότεροςπάντων 
τών μεμυημένων τή; ύψηλοτέρας ταξεως, Ο
σον καί τά πνεύματα υπέρτερά είσι τών άν- 
θρώπων.

« Ουδόλως πρέπει, λέγειτό βιβλίον «Άγ- 
κρουσιάδα Παρικχαί,» ίνα κίνημά τι λύπη;, 
ή ί^θουσιασμός εφήμερος έμπνευσωσι βρ«χ· 
μάνί τινι τήν άπόφασιν τοΰ προφέρειν τόν 
ορκον τή; σωφροσύνης. Ή κλήσις αύτοΰ ο
φείλει είναι ώ αποτέλεσμα, έξετάσεω; ώοί- 
μως έσκεμμένης, καί έχειν ώς έλατήριον ού
χί τήν φιλοδοξίαν τοΰ άνυψώσασθαι εί; τά 
ανώτατα αξιώματα, άλλά τήν αηδίαν τοΰ 
κόσμου καί τάς άπολαύσεις αύτοΰ, καί έπι-

άνήκεν, ούκ ήδύνατο ληφθήναι είμή άπό τών 
κόλπων αύτοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ θ'.
ΠΕΡΙ ΙΗΣ ΕΚ.ΔΟΓΙ1Σ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑ 1 ΜΑ.

‘Ο βραχματμά; έξελέγετο μεταξύ τών 
σπανίων μεμυηυένων τών καθιερωμένων τή 
σωφροσύνη μελών τού υπέρτατου συμβουλίου.

Εννοήσει τις τόν κίνδυνον παρομοίου ευχή; 
όταν μάθη ότι πά; βραχμάν άρχόμ-νοςτή; 
μυησεως, προφέρων αυτήν, ώφειλε καταναγ- 
καστικώ; φθασαι είς τό άξιωμα τού Ύογκουή 
είπερ ούχί έπι τής γής ηθελεν άρξασθαι δεν 
τέραν σειράν νέων μετενσαρκώσεων. Μή άπο- 
τίσας τό χρέοςτών προγόνων,δ ά τήςγ-ννήσεως 
υΐοΰ δυ αμένου εξακολούθησα·, τήν γενεαλογι
κήν άλυσον καί ίερουργήσαι έν τή κηδεία 
αύτού ηναγκάζετο επανελθεί'υπό νέον άνθρώ 
πινονπίρικάλυμμα ίνα εκπλήρωσή τό υψηλόν 
τοΰτο καθήκον.

Οί ’ Υογκουή ή μέλη τοΰ συμβουλίου τών 
έβδομήκοντα, κατά λόγον τοΰ βαθμού τί; 
αγιότητας, πρός όν ησαν άφιγμέν'Ί, ουδόλως 
ΰφίσταντο έπί τής γή: νέα; μετ. νσαρκώσεις 
ήδύναντο άρα άδιαφόρως είναι οϊκογενειάρχαι 
ή διαφιλάξασθαι έπίση; σώφρονε; ώ; και οί 
δόκιμοι. ’Αλλ ώς πρό; τό ολιγάριθμου τών 
δεκτών γενομένων έν τώιϊδει τούτω τοΰ 
συνεδρίου, ό βραχμάν όστις τ.ερατών τήν 
μαθητείαν αυτού προΰφερε τόν τρομερόν όρ
κον ώ; ονομάζει αύτον τό «βιβλίον τών πν.υ 
μάτων» εςετιθετ» είςτό ποιήσαι έναρξιν σει
ράς νέων υπάρξεων άπό τής πρώτη; Μονάδας 
ήτις έρχεται έμψυχώσουσα τό έμβρυο» τή; 
μυίας μέχρι τού ανθρώπου, οστις τυγχάνει 
έπί τοΰ παρόντος ή έ-τελεστάτη έκφρασις 
τοΰ ζωϊκοΰ σχήματος.

Ό βραχματμάς ούδόλω; ήδύνατο έκλε- 
γήναι είμή μεταξύ τών Ύογκουή τών ύπο- 
σχεθέντων σωφοοσύνην, τούτο ομω; έγένετο 
οΰχΐ ενεκα τή; έκτου όρκου τούτου τεκμαι*  
ρομένης αγιότητας’ διότι άμα προχει ρεό
μενος, εί καί έννενηκοντούτη; έτύγχανε·', ώ- 
φειλεν, ινα ή έκλογή Οεωρηθή έπικεκυρωμένη 
δούναι άπόδειξιν τής ανδρικής αύτοΰ ηλικίας·,
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θυμίαν διάπυρον τοϋ φθάσαι εί; την τδλειο- 
ποίησιν.»

«’Οφείλει αίσθάνεσθαι ικανός απολύτου 
άποσπάσεως πάντων τών αγαθών τής γής. 
Έϊπερ διέτρεφεν είσέτι έν τή καρδία αΰτοϋ 
τό έλάχιστον ίρμημα πρό; τά αγαθά ταΰ
τα, άπερ οί άλλοι άνθρωποι έχζητοΰσι μετά 
τόσης προθυμίας, είη άν τοΰτο αρκετόν π·ι· 
ήσαι αύτόν άπολέται αύτον τον καρπόν τής 
έαυτοΰ μετάνοιας.»

Ότε άρα ό βραχμασαρής, ούτινο; ή δο
κιμασία λαμβάνει πέρας, καλώ; σκεψάμενο; 
περί τοΰ μέρους δπερ λαδεϊν οφείλει, έρχεται 
ει; τήν συνέλευσιν τών υεμυημένων, γνωστο
ποιεί τήν άποφασιν αύτοΰ καΐ καθικετεύει 
του; παλαιούς ίνα προδώσιν είς τοΰ; τύπους 
καί μετά τή; συνήθους τελετής εί; τήν α
ποδοχήν τών πανδήμων όρκων οΰ; θέλει προ- 
φέρΐιν.

Τήν ώρισμένην διά τήν επίσημον ταύτην 
πράξιν ήμέραν, ό υποψήφιος καθαρίζεται έν 
πρώτοις διά άπολούσεων. Έβοδιάζεται διά 
δέκα τεμαχίων υφάσματος, ικανού ίνα καλό- 
ψ·ρ τοΰς ώμους· τέσσαρα τών τεμαχίων τού
των είσιν ώριρμέ'α πρός ιδίαν αΰτοϋ χρήσιν, 
τά δέ έτερα εξ όφείλουσιν ϊνα δοθώσιν ώ; δώ- 
ρον τοΐς λειτουργοΰσι ΙΙουροχίταις.

Ό έπί κεφαλής Γκουροΰ;, ό προϊστάμενος 
τής τελετής, εγχειρίζει αύτώ βακτηρίαν ΐν- 
δοκαλάμου εχοντο; έπτά σπονδύλους, άνθη 
λωτοΰ καΐ κόνιν έρυθροξύλου, καί άνακοινοϊ 
αύτώ είς τό ού; ύ π ο θ ή κ α ς τινά; έ
πικλήσεω ς αϊτινες άπαρτίζουσι μέρος 
τή; νέας αυτού θέ^εως

ΤΙ βακτηρία αΰτη ούδόλως ώρισται ΐνα 
βοηθή αύτώ βαδίζοντι,άλλ’ έ'τιν ή μαγική 
ράβδο; τ ή ; μαντείας καΐ τώνά πο- 
κρύφωνφαινομένων.

«Πέρας λαβοΰση; τής τελετής,ό'ΓογκΟυή· 
λαμβάνει έν τ$ χειρΐ τήν μαγικήν αύτοΰ ρά
βδον, κολοκύνθην ίνα π νη, δέρμα δορκάδος, 
χρησιμεύσον αύτώ ώς στρωμνή, αντικείμενα 
όφείλ.οντα άπαρτίζειν πάντα τά αγαθά αύ
τοΰ, άτινα ουδέποτε εγκαταλείπει και ανα
χωρεί μνημονεύων τών τύπων τών μαγικών 

έζορκισμών, οΰ; έδίδαζεν, αυτόν ό ανώτατος 
γκουροΰς.

Έκτό; δέ τών άπολούσεων, τών τελετών 
κα'ι τών προσευχών αΐς ύπόκειται ώς πάντε; 
οΐ μεμυημένοι, οφείλει προ'έτι ύποτάσσεσθαι 
ταΐ; έπομέναις διατάεεσιν.

■ Έκάστην πρωίαν, μετά τάς άπολού- 
σεις αύτοΰ, οφείλει άλείφειν όλο< τό σώμα 
αύτοΰ διά σποδού- οί έτεροι μεμυημένοι μό
νον τό μέτωπον αύτών άλείοουσιν.

« Ούδέν έτερον οφείλει τρώγειν καθ’έ- 
κάστην, μετά τήν δύτιν τοΰ ήλιου, είμή τήν 
ποσότητα τοΰ όρυζίου τήν δυναμίτην χωοή- 
σαι έν τώ κόίλω τής χειρός αύτοΰ.

α Δέον ινα παραιτήσηται τής χρήσ-ω; τών 
Βετάλων.

’Οφείλει άποφε’ύγειν τήν συνοδιαν τών γυ
ναικών, καΐ μάλιστα άποφεύγειν τό βλέπειν 
αύτάς-

σ Άπαξ τοΰ μηνο; ξυρίζεται τήν κεφα
λήν καί τό πρόσωπον.

« Ούδέν έτερον δύναται φέρειν είμή σαν
δάλια ξύλινα.

« Έκ τή; ελεημοσύνης μόνη; οφείλει ζήν.
«Καίτοι Ύογκουή; τις, λέγει τό σύγγραμ

μα όπερ χρησιμεύει ήμΐν ώ; δΰ’ηγό;, έχω-' τό 
δικαίωμα τοΰ ζητάν ελεημοσύνην, προσφο- 
ρώτιρόν έστιν ΐνα λαμβάνη αύτήν δίχα τού 
ζητήσαι' κατά συνε'πεία< δέ, όταν πειναορ, 
παρουσιασθήσεται παρά τοΐς άνθρωποι; τοΰ 
κόσμου, μηδέν λέγων καί μηδόλως έκτιθεί; 
τάς έαυτοΰ άνάγκας. Έάν δώσωσί τι αύτώ 
έκ θελήσεως καλής, δεχθήσεται αύτά δι’ ΰ- 
φου; αδιάφορου, μηδεμίαν ευχαριστήριον προ- 
φέοων. Εάν δέ μηδέν αύτώ δώσωσιν, άπο- 
συρθήσεται μηδόλως θλιβόμενος καΐ μηδεμίαν 
δυσαρέσκειαν άποδεικνύων, καί μηδέ παρα- 
πονεθήσεται, έάν τό προσφερόμενον κακής 
γεύσεως τύχρ.

« Ούδόλως καθιεΐ ϊνα φάγφ.
« Κτίσεται κατοικίαν ερημίτου παρά τινι 

ποταμό) ή λίμνη; διά τήν ευκολίαν τών έαυ- 
τ ΰ άπολούσεων.

« Έν όδο ιπορία, ούδαμοΰ διαμένει, άλλά 
διέρχεται μόνον διά τών κατοικουμένων χω
ρών.

« ’Οφείλει βλέπειν πάντα; τοΰ; ανθρώ
πους διά τοΰ αύτοΰ βλέμματος, θήσεται δέ 
ΰπερανω πάντων τών συμβαινόντων, καΐ θεω
ρήσει διά τής έντελεστάτης άδιαφορίας τάς 
ποικίλας επαναστάσεις αϊτινες ταράττουσι 
τόν κοσμόν καί άνατρέπουσι τά κράτη.

« ‘U μοναδική αύτοΰ μέριμνα έσεται τό 
άποκτήσαι τό πνεύμα τήςσοοίας καί τόν βα
θμόν τής πνευματικό τη τος άτινα έπί τέλους 
μέλλουσι συνενώσαι αύτόν μετά τής θεότη 
τος, ηςπερ μακράν άπωθοΰσιν ήμάς τά δη
μιουργήματα καί τά πάθη. Ίνα φθάση δέ 
είς τοΰτο τό τέλος, οφείλει έξασκήσαι από
λυτον κράτος έπί τών έαυτοΰ αισθήσεων, καΐ 
καθυποτάξαι έξ ολοκλήρου τήν οργήν, τόν 
φθόνον, τήν φιλαργυρίαν, τήν λαγνείαν καΐ 
πάντα τά ακανόνιστα κινήματα τής ψυχής, 
ων άνευ ή ευχή αύτοΰ καΐ πάσαι αί σκλη
ραγωγίας αύτοΰ ρύδένα καρπόν δώσουσιν. »

Έκάστην εσπέραν, ό Ύογκουΰ υπάγει είς 
παγόδαν, μή έγκαταλείπων την μαγικήν αύ
τοΰ βακτηρίαν τήν κολοκύνθην και τό δέρμα 
τής δορκάδος, καί έκεΐ διελθών έν τώ πυ
κνότατη σκότει πολλάς ώρας έν τή κατο
πτεύσει, προσπαθών ωθήσαι τήν έαυτοΰ ψυ
χήν άπαλλάττεσθαι τοΰ σώματος ΐνα ύπά- 
γη συνδιαλεξομένη μετά τών πνευμάτων έν 
τοΐς άπείοοις διαστήμασι δίδωσι πέρας τή 
ννκτί αύτοΰ διά τή; σπουδής τών έμφανί- 
σεων καί τών έξορκισμών ους διδάσκουσιν 
αύτόν οΐ άνώτατοι γκουροΰ.

Ότε δέ κατά τό δγδοηκοκοστύν έτος τής 
ήλ’.κίας αύτοΰ ή τύχη ή άγιότης αύτοΰ άνα- 
δείξϊ) αύτόν δ ιά τών ψήφων τών μιμυημένων 
ϋπέρτατον βραχματμάν έπανέρχεται ούτως 
είπεΐν είς τήν ζωήν καΐ διέρχεται τάς'τελευ
ταίας αύτοΰ ημέρας έν ,τή άλλοκωτάτφ πο
λυτελεία καΐ τή καταχρήσει πασών τών α
πολαύσεων. 

Αέγουσιν οί βραχύδνες ότι ή ασκητική 
®ΰτη μακροβιότη; τών 'Γογκουυ διατηρεί αυ 
τοΐς πολλάκις μέχρι του έσχατου γήρως 
πασα; τάς ανδρικά; δυνάμεις τής ωρίμου η
λικίας, καΐ ότι ουδόλως σπάνιόν έστι τό 
βλέπειν τού; βραχματμάς άφιέντας μεθ’ 
έαυτοΰ; πολυαρίθμους απογόνους' άλλ’ ού

δόλω; δυνάμεθα έξελέγξαι τάςδιαβιβαιώσει; 
τών βραχμάνων.

Έδομεν πέρας ταΐ; περιληπτικωτάταις 
ταύταις γνώσισιν έπί τών διαφόρων πλά
σεων τών υεμυημένων ά; ήναγκασθημεν 
δούναι προ; κατάληψιν τοΰ κυρίου ήμών άντι 
κειμένου’ καίτοι δέ αγόνων ούσών λεπτομε
ρειών τινών, παρακαλοΰμεν τού; άναγνώστας 
ήμών ί»α άκολουθήσωσιν αύτά; μετά προσο
χής' διότι αυται είσιν εισαγωγή αναγκαία 
τών επομένων.

Άλλά προσθώμεθα μίαν έτι λέξιν περί 
τών έπτα σπονδύλων τής ράβδου τοΰ Τογ- 
κουή.

Ό αριθμός έπτά έστι μαγικός έν τή Ιν
δική. Δύναται τις κρίναι περί τοΰ βάθεος σε
βασμού όν οΐ βοαχμάνες όμολογοΰσιν αύτώ 
εκ τοΰ μεγάλου αριθμού τών αντικειμένων 
καΐ τών μερών, άτινα άνά έπτά πάντοτε 
τυγχάνουσι, καί οΐ; τισιν άποδιδοΰσιν έκτα
κτον μαγικήν δύναμίν.

Σάπτα Ρίσιοι, οΐ έπτά σοφοί τής ’Ινδικής.
Σάπτα ΙΙοΰρα, αί έπτάούράνιαι πόλεις.
Σάπτα Δουίπα, αί έπτά άγιαι νήσοι.
Σάπτα Σαμουδρά, αίέπτά θάλασσαι. 
Σάπτα Νάδυ, οί έπτά ιεροί ποταμοί. 
Σάπτα Παρβαττά, τά έπτά άγια όρη. 
Σάπτα Άρανία , αί έπτά ιεραΐ έρημοι.
Σάπτα Βροΰκχα, τά έπτά ούράνια δένδρα.
Σάπτα Κοΰλα, αί έπτα φυλαί.
Σάπτα Λοκα,οΐ έπτά ανώτεροι καΐ υπο

δεέστεροι κόσμοι, κτλ......
Κατά τούς βραχμάνας ό αριθμός έπτά πε

ριλαμβάνει έν τη, μυστική αύτοΰ έννοια πα- 
ράστασιν άλληγορικήν τοΰ μή άποκαλυφθεν- 
το; θεού δηλ. τοΰ άγνώστου, τής αρχι
κής τριάδας καί τής έκδεδηλωμένης τριάδας.

ΖΥΑΟΥΣ,
Θεόςά γνωστός,

Σπέρμα αθάνατον παντός ό,τι ύπάρχει.
ΤΡ1ΑΣ ΑΡΧΙΚΠ 

NAPA—MAPI—ΒΙΡΑΤΖ,

Ό Ζυαοϋς διελιον τό έαυτοΰ σώμα είς δύο 
μέρη αρσενικόν καΐ θηλικόν, Νάοα καΐ Νάρι
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παρήγαγε τόν Βιράτζ, τον λόγον τδν δημι
ουργόν.

ΤΡΙΑΣ ΕΚ.ΔΕΔΗΛΩΜΕΝ11 
ΒΡΑΧΜΑ?—ΒΙΣΧΝΟΓΣ — SIBAS

Ή άοχική τριάς καθαρώς δημιουργική, 
μετασχηματίζεται είς τριάδα έκδεδηλωμένην 
ίνα, έξελθόντο; άπαξ τοΰ σύμπαντος έκ τοΰ 
χάους, δημιουργέ διαρκώς, συντηρώ αιωνίως 
καί φθείρη άκαταπαΰστως.

Μν/,μονεϋσωμεν ώς σημεΐον άνεξίτηλον τής 
πηγής ότι οι 'Ιουδαίοι άπεδίδοσαν ωσαύτως 
μυστηριώδη έννοιαν τώ αριθμώ τούτω έπτά.

Μέλλομίν ίδεΐν έν τοΐς έπομένοις πόσον 
στενοί είσίν οί δεσμοί τή; συγγένειας οί έν- 
νοΰντες τήν εβραϊκήν καββάλην μετά τής δι
δασκαλίας τών πνευμάτων τής ’Ινδικής.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙ ΤΓΡΛΣΙΔΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΪΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΝ.

ΤΠΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

ΕΙδομεν είς τδ προηγούμενου φυλλάδιον 
έκ ποιων καί πόσων αερίων σύγκειται ό ά- 
τμοσφαιρικός αήρ· σήμερον θέλομεν εξετάσει 
τδ ΰδωρ, τδ τόσον χρήσιμον είς τε τά ζώα 
καί τά ςυτά. Έπιστεΰετο τδ πάλαι οτι καί 
τδ σώμα τοΰτο ήτο στοιγεΐον' άλλά, καθώς 
θέλομεν ίδεΐ, τοΰτο είναι σώμα σύνθετον. 
Είναι δε τόσον άναγκαΐον διά παν οτι, ζή 
είς τούτον τόν κόσμον, είτε ζώον ε'-ναι είτε 
φυτόν, ώστε άν λείψη προ; στιγμήν τό πάν 
θέλει έρημωθφ, καί πολλά άκόμη είδη λί

θων είς τών όποιων τήν σόνθεσιν έμβαίνει τδ 
ΰδωρ δεν ήθελον υπάρξει- διά τοΰτο καί ό 
παλαιός φιλόσοφος Θαλή; τδ έθεώρει ώς 
το πρώτιστον και αριστον στοιχεΐον τοΰ 
παντός·

Σήμερον λοιπον είναι γνωστόν, ότι, όπως 
δύω καί δύω κάμνουσι τέσσαρα, οΰτω καί τό 
ΰδωρ είναι σύνθετον έκ δύω αερίων, καί τό 
μεν εν είναι τδ όξυγόνον (τό όποιον εί- 
δαμεν ότι αποτελεί τόν άέρα ένοΰμενον μετά 
τοΰ αζώτου καί έλαχίστης τινός ποσότητος 
ανθρακικού όξέως), το δέ άλλο αέριον όνο- 
μάζεται υδρογόνο ν. Όταν λοιπόν έλθω- 
σιν εί; συνάφειαν 89 μέρη οξυγόνου μέ 11 
περίπου μέρη υδρογόνου εί; βάρος, τότε άμέ
σω; παράγονται 100 μέρη ΰδατος.

Τό ΰδωρ δέν εύρίσκεται μόνον εις τούς 
ποταμού;, τάς λίμνας καί τήν θαλασσαν, άλλ’ 
εύρίσκεται έν καταστασει ατμών καί εί; τήν 
ατμόσφαιραν. Όταν δέ οί ατμοί ουτοι πυ- 
κνωθώσι τότε σχη.ματίζουσι τά νέφη’ όταν 
καί τά νέφη πυκνωθώ τι περισσότερον τότε 
σχηματίζεται η βροχή' όταν δέ τό ΰδωρ, 
τό όποιον θά πέση ώ; βροχή, παγώσγι είς 
τά ΰψη έκ τοϋ ψύχους, τότε μεταβάλλεται 
εις χιόνα ή χάλαζαν. Άναββίνει λοιπόν ά- 
καταπαύστως το ΰδωρ είς τά ΰψη είς κα- 
τάστασιν αοράτων ατμών, καί καταβαίνει 
υπό μορφήν βροχής, ομίχλης, χιόνος, ή χα- 
λάζης, ύιά νά άναβρ πάλιν καί νά κατα- 
βή μέχρι συντέλειας τοΰ αιώνος πρός συν- 
τήρησιν τών ζώων και τών φυτών.

'Γ γ ρ α σ ί αν λοιπόν λέγοντες έννοοϋμεν 
τήν ΰπαρξιν τοΰ ΰδατος είς κατάστασιν α
τμών έν τή ατμόσφαιρα καί ξηρασία ν 
λέγοντες έννοοϋμεν τουναντίον τήν έλλειψιν 
τών τοιούτων ατμών. Ύγράν δέ γήν καλού- 
μεν τήν περιέχουσαν, άπορροφώσαν καί δια
τηρούσαν περισσότερον ΰδωρ· ξηράν δέ του
ναντίον τήν μικράν ποσότητα ΰδατος δια
τηρούσαν.

Ας έξετάσωμεν πρώτον τήν υγρασίαν ώ; 
πρό; τήν γήν.

Ή υγρασία τή; γής ενεργεί έπί τών φυ
τών διαφοροτρόπω; κατά τά; διαφόρους ώ
ρα; τοΰ έτους’ έν καιρώ έαρο; καί θέρους, 

ότε είς τύ κλίμα μα; ή θερμότής είναι με- 
γαλειτέρα, ή μετρία καί διαρκή; υγρασία 
τής γή; προστατεύει τήν βλάστησιν τών 
σπερμάτων, διαλύει τά; θρεπτικά; ουσίας, 
αποσυνθέτει τά λιπάσματα, καί τέλος χρη
σιμεύει αύτή καθ έαυτήν ώς τροφή τοΰ φυ
τού άπορροφωμένη διά τών ριζών, καί καθι- 
στώσα πορωδέστερον τό μερο; οπού αΰται 
εϊσδύαυσιν Όταν ομω; ή υγρασία τής γή; 
^ναι υπερβολική, τότε, τουναντίον, έπιφέρει 
τήν σήψιν τών σπειρομένων σπερμάτων, τήν 
καταστροφήν τών ριζών, τήν παραγωγήν 
βλαστήσεως ατελούς καί τήν άλλοίωσιν τής 
ποιότητος τών καρπών καί τών νέων έν αυ
τοί; σπερμάτων· Έν ωρμ δέ χειμώνος ή υ
γρασία της γής καθιστφ τόν παγετόν καί 
τήν πάχνην μάλλον έπαισθητήν και βλα
πτικήν. Πρός ταΰτα πάντα ή ίδιότη; τήν 
όποιαν έχουσι γαΐαι τινες \ά κρατώσι τό ΰ
δωρ, έπ-ρίάζει πολύ τόν όλον αύτών φυσι
κόν χαρακτήρα. Όθεν αί μέν ΰγραί γαΐαι 
είναι καί λέγονται ψυχραί, παράγουσιν 
όψίμω; τούς καρπούς, άλλά διατηροϋσιν άφ’ 
έτέρου περισ-οτέραν γονιαότητα εν καιεώ 
ξηρασία;' αί δέ μή διαπερώμιναε πολύ ύπό 
τοΰ ΰδατος λέγονται θερμαί, παραγου 
σι πρωίμους καρπού., άλλ έν καιρώ τού 
καύσων ς τοΰθ ρους δ είναι δυνατόν νά θρέ- 
ψωσι τά έν αΰτοΐς βλα^τάνοντα φυτά. Αϊ 
ΰγραί καί ψυχραί γαΐαι παράγουσι συνήθως 
καρπούς μεγαλητέρου; καί όγκωδεστέρου;, 
αί δέ θ .μαί καί ξηαί καρπού; γλυκυτέρου; 
καί νοστιμωτέρους.

Ορος αποφυγήν, λοιπόν, πάστς βλάβες 
ενικά τής υπερβολή;, ή τή; ελλ ίψεως τής 
υγρασίας τών γαιών, ό καλλιεργών αύτας 
είτε άνοίγει χανδ>κας προ; εκροήν τών 
περιττών ΰδάτων καί μετριότητα τή; ύ 
γρασίας, είτε αποφεύγει τά έκ τή; υπερβο
λικής ξηρασία; κακά διά τών ποτισμάτων.

"Ας ίδωμεν τώρα παίαν ένέργ=ιαν έχει 
η υγρασία τής ατμόσφαιρα;.

Τό έν τώ αέρι είς κατάστασιν ατμών ευ
ρισκόμενον ΰδωρ ενεργεί έπι τών φύλλων 
αναλογώ; τοΰ τρόπου καθ όν τό στοίχείον 
τοΰτο ένεργεϊ καί έπί τών ριζών, τούτέστι 

ι

άπορροφώμενον σοντελεΐ είς τροφήν καί ώ; 
έκ τών ιδίων του στοιχείων, καί ώ; έξ άλ
λων άερίων τά όποια έξατμιζόμενον παρα- 
λαμβά-ει ’Αλλά τών ΰδατμών ή μέν άρ- 
κούσα ποσότης μεγάλως ωφελεί, ή δέ παν
τελή; ελλειψις μεγάλως βλάπτει. Καί ή μέν 
βλάβη τήν όποιαν δύναται να προξενήση ή 
πολλή τή; ατμόσφαιρα; υγρασία συνίσταται 
είς τό νά καταστρέφη τόν προσδοκώαενον 
καρπόν, έάν αΰτη συμβή έν καιρώ τής άνθή- 
σεως’ γίνεται δέ τοΰτο δι’ αιτίαν τήν ο
ποίαν θέλω, άναγνώστα μου, σοι είπει άλ
λοτε όταν θά σοί περιγράψω τίνι τρόπω τε
λούνται οί γάμοι τών φυτών έπι τοΰ πα
ρόντος σέ παρακαλώ νά πιστεύσης ώς βέ
βαιον, ότι «έάν εί; άγρός σίτου, ή άλλου φυ
τού, ή οποιοσδήποτε δένδρων έν ώρφ τής 
πλήρους άνθήσεως αύτού, βραχή ύπό πυκνής 
ομίχλης, ή ύπό βροχής, ολίγους καρπούς θέ
λει δώσιι είς τόν καλλιεργουντα αύτόν.» 
Αί δυσεξήγητοι άφο.ίαι, αΐτινε; συμβαίνου- 
at μετά φυσικήν, ρωμαλέαν, καί πολΰν καρ
πόν ΰποσχομένην βλάστησιν,, κυρίως έκ 
το ούτων αιτίων προέρχονται, άλλά δι ά
γνοιαν αποδίδονται είς άλλα; αιτίας. Ή πολ*  
λή τής ατμόσφαιρας υγρασία έπηρεαζει ούχ’ 
ηττον καί τήν ώρίνανσιν τών καρπών, και 
τέν ποσότητα, καί πρό πάντων τήν ποιότη
τα αύτών.

Άφ έτέρου ή υπερβολική ξηρασία είναι 
έπίση; βλαβερά και καταστρεπτική· διότι 
έκτο; τού ότι αοτη εμποδίζει τήν καλλιέρ
γειαν τών γα'ών καί τήν σποράν αύτών, κα
θίσταται φον.κή διά τά β'αιτήσοντα φυτά 

| διότι τά όργανά των δέν εύρίσκουσι μέσον 
τροφή;. Άπορροφώντα μικράν ποσότητα υ
γρασία;, καί έξατμίζοντα μέγα μέρος τών 
έν αύτοΐ; υγρών, ύπόκεινται εί; εν είδος 
χρεωκοπίας, ή; αί συνέπεια; είναι όλέθριαι 
δι’ όντα μή δυνάμενα νά κινηθώσιν έν τοιαυ- 
τγ καταστάσει τά όργανά των, καί ίδίω; 
αί κορυφαί καί τά φύλλα των, χαλαροϋνται 
καί κρέμονται μαραινόμενα, όταν δέ ή άνΐ- 
σότης αΰτη μεταξύ απορροφήσεις καί έξα- 
τμίσεως ύπερβή το παρά τής φύσεως δια
γραφήν οριον, τότε πάν μέσον θεραπεία; κα- 
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θίσταται περιττόν ζαί επέρχεται άμέσω; ό 
θάνατος. Καΐ αύτά τά άφθονα ποτίσματα 
είναι τότε ανωφελή ζαί άσκοπα όπως είναι 
είς παν νεκρωθέν σώμα ή τροφή. Διότι διά 
τά όργανιζά όντα οϊον, ζώα ζαί φυτά, κα
λείται κυρίως άσθένεια καί θάνατος ή δια- 
τάραξις τή; αρμονίας τών λειτουργιών τών 
διαφόρων οργάνων των.

Επί τής αρμονίας ταύτης μεταζύ τής ά- 
πορροφησεως καί τής έξατμίσεως βασίζεται 
καΐ πάσα επιτυχία φυτείας· διότι, πάν έκ- 
ριζωθέν πρός μεταφΰτευσιν δένδρον ή φυτόν, 
έπε'δή έχασε ρίζας πολλάς κινδυνεύει νά 
ξζρανθγ) ή σπουδαίως νά άσθενήση, έάν δ'εν 
άφαιρεθώσι κατά τήν μεταφύτευαν έξ αύ
τοΰ ανάλογός τις αριθμός κλάδων, ή φύλλων. 
Ό λυπούμενος νά άφαιρέση ταΰτα (ζαί δυ
στυχώς υπάρχουσι πολλοί τοιοΰτοι) ετοιμά
ζει τήν βεβαίαν αποτυχίαν καί καταστροφήν 
τής φυτείας του. Διά τόν αύτόν λογον πρέ
πει καί έκ τών κλάδων τούς οποίους φυ- 
τεΰομεν όπως πολλαπλασιάσωμεν διάφορα 
φυτά, καί έκ τών έμβολίων (ζεντραδίων) νά 
άποκόπτωμεν τά φύλλα.

Είπαμεν ότι οί άτμοί τοΰ ΰδατος συμπυ- 
κνουμενοι σχηματίζουσι τά νέφη. 'Όταν ο'ι 
άτμοί ούτοι είναι βαρύτεροι επικάθονται είς 
τους αγρούς καΐ τούς λόφους καί ονομάζον
ται Ομίχλη (καταχνιά, άντάοα). Ή ο
μίχλη δέν είναι άλλο τι είμή νέφος ή νέφη 
πλησιέστερα πρός τήν γήν- βαρεία δέ τι; 
δομή τήν οποίαν αίσθανόμεθα δταν εύρισκώ- 
μεθα έντός ομίχλης, μάς πείθει ότι πρός 
τούς ατμούς τοΰ ΰδατος περιέχει αΰτη καί 
άλλα αέρια δυνάμενα νά ένεργήσωσιν έπί τών 
φυτών. Καί όντως παρετηρήθη οτι αί όμί- 
χλαι συντελούσε μεγάλως είς τήν γονιμό
τητα τών γαιών, έβεοαιώθη όμως ότι διά 
τής έλαττώσεωζ τής θερμοκρασίας καί δι’ 
υγρασίας φύσεώς τίνος ιδίας, προξενούσε τήν 
έρυοίβην τών σιτηρών (δαυλ’ασμα, καρβού- 
νΐασμα, σινωπίδίασμα), έπιφέρουσι τήν έξάμ- 
βλωσιν τών άνθέων, τήν σήψιν τών καρπών, 
καί άλλας ζημίας.

Αί βροχαΐ δέν πίπτουσι πανταχοϋ κατά 
τήν αύτήν έποχήν και κατά τήν αύτήν πο

σότητα, είς ένα δέ καί τόν αύτόν τοπον 
περισσότερον βρέχει πλησίον τών λιμνών και 
ποταμών, ή έπί τών μακράν αύτών γαιών, 
περισσότερον έπί τών όρέων ή επι τών πε
διάδων, περισσότερον έπί τών συνδρένδρων 
ή έπί τών γυμνών τόπων. Έξετάζοντες δέ 
γενικώτερον τήν ποσότητα τής βροχής εύ- 
ρίσκομεν ότι περισσότερον βρέχει είς τα θερ
μότερα ή εί; τά ψυχρότερα κλίματα, άν 
καί εί; τά τελευταία αί βροχαΐ ήναι συχνό- 
τεραι. Κατά γενικόν δέ κανόνα όσον άπαμα- 
κρυνόμεθα τή; διακεκαυμένης ζώνης καί προ- 
γωροΰμεν πρό; τούς πόλους τοσοϋτον έλατ- 
τοΰται ή ποσότης τοϋ καταπίπτοντος διά 
των βροχών ΰδατος Είς τον αγ. Δομίγκον 
κατά μέσον όρον πίπτει έντός ένος έτους πο
σότης ΰδατο; έχΟυσα ύψος τριών γαλλικών 
μέτρων καί οκτώ εκατοστών εΐ; τάς άνατολι- 
κάς Ίνδ ας καΐ ιδίως εί; Καλκοΰταν, δύω 
μέτρων καί πέντε 'εκατοστών" είς τήν Ν=α- 
πολιν τής Ιταλία; ή ποσότης έλαττοϋται 
είς έννενήκοντα πέντε εκατοστά' είς Παρι
σιού; fl; πεντήκοντα τρία, καί εις ιιετρου- 
πολιν μόνον ε ς τεσσαράκοντα και εξ έζα- 
τοστά. Άλλ’εί; τά θερμά κλίματα η ποσο- 
της τοΰ ΰδατος εξατμιζόμενη τά καθιστά 
ξν-ρότερα, ένώ εις τά ψυχρότερα ή αδρανέ
στερα έζάτμισις δι’ έλλειψιν τής θεριιότητος

ελών. Έκ τούτου έπεται ότι οί ψυχροί τό
ποι είναι ΰγρότ-ροι τών θερμοτέρων, καί εαν 
εί; τά μεσημβρινά κλίματα ηναι δύσκολου, 
ή αδύνατον, νά γίνη καλλιέργειά τις ανευ 
πολλών ποτισμάτων, είς τά ψυχρά είναι έ
πίσης αδύνατον νά καλλιεργηθώσι πολλαί 
γαΐαι άνευ προηγούμενης μεθοδική; καί 
πολυδαπάνου άποξηράνσεω;. Υπάρχουσι δέ 
καί τοποι όπου ποτέ δέν βρέχει. Είς τάς 
εύρεία; ερήμους τής ’Αφρικής καί είς τινα 
μέρη τοϋ εσωτερικού τής ’Ασίας δέν βρέχει, 
τήν δέ βλάστησιν, όπου υπάρχει, διατηρεί 
ή άφθονο; νυκτερινή δρόσος, ή έν είδει βρο
χής πολλάκις καταπίπτουσα, καΐ αι πυκναι 
όμίχλαΓ

Καθ’ άπασαν σχεδόν τήν Ελλάδα αί 

βροχαΐ συμβαίνουσιν ώς έπί τό πλεϊστον 
κατά τό φθινόπωρον και το έαρ" ή χιών κα
τά Δεκέμβριον καΐ ’Ιανουάριον" ή χαλαζα 
κατά τό μέσον τοΰ θέρους καΐ κατά τό φθι
νόπωρου.

Μετρεϊται δέ ή βροχή δι" άπλουστάτου 
εργαλείου τό όποιον καλείται β ρ ο χ ό μ ε- 
τρον" όπως δέ λάβωσιν οΐ άναγνώσταί 
μας ιδέαν τινά περί τοΰ εργαλείο 
περιγράφομεν εν έκ τών πολλών βροχομέ- 
τρων. Τό έργαλεΐον τοΰτο σύγκειται έξ ε
νός χωνιού χάλκινου έχοντο; εί; τό άνώτα- 
τον χείλος του διάμετρον πέντε δακτύλων, 
πρό; τό κάτω δέ καί στενώτερον μέρος τό 
χωνίον τοΰτο, συνέχεται μέ σωλήνα ΰάλι- 
νον φέροντα στρόφιγγα εί; το κατωτατον 
άκρον του διά νά κενοΰται όταν θέλομεν τό 
ΰδωρ. Τό βροχόμετρου τοΰτο έκτίθεται έν 
ύπαιθροι όπου έξετάζεται κατά τήν δεκάτην 
ώραν έκάστης ημέρας Έάν κατά τό διά
στημα τών ωρών έβρεξε, μετρεϊται ή 
ποσότης τοΰ ΰδατος ή ευρισκόμενη έντός 
τοϋ σωλήνος δστις έχει διάμετρον ενός 
πέμπτου τοΰ δακτύλου καί διαιρείται καθ 
όλον τό μήζός του είς δακτύλους ζα'ι δε- 
κατημόρια τοΰ δακτύλου" έπειδή δέ ή κα 
τ,πεσοΰσα βροχή είς έπιφάνειαν κυκλικήν, 
έχουσαν πέντε δακτύλων διάμετρον συνα
θροίζεται είς σωλήνα έχοντα διάμετρον εν 
πέμπτον τοϋ δακτύλου, αί έπι τοΰ σω
λήνος διαιρέσεις τών δακτύλων, καί τά δε*  
κατημόρια του δακτύλου τά πλήρη ΰδα 
τος παριστώσι τά. ίκατοστά και τά χιλιο
στά ένος δακτύλου βροχής καταπεσοΰσης 
έπί τής έπιφανείας τή; γής.

Άλλ’ έτερόν τι έργαλεΐον τό ύ γ ρ ά
μετρο ν είναι ετι αναγκαιότερου εις τον 
γεωπόνον, διότι δι’ αύτοΰ μετοεΐται ή αΰ 
ζησίς κα'ι ή έλάττωσις τής έν τή ατμό
σφαιρα υγρασίας ή ξηρασίας" δι’ αύτοΰ δε 
προβλέπει καί προλαμβάνει τους κίνδυνου; 
τούς δυναμένου; νά προέλθωσιν εζ άμφο- 
τέρων τούτων. Τά υγρόμετρα κατασκευα 
ζονται έξ Οργανικών ούσιών, αϊτινες άπορ- 
ροφώσι ταχέως τήν υγρασίαν καί χαλα- 
ροΰνται, ή άποβάλλονσι ταχέως αύτήν καΐ 

τανόονται. Τοιαΰτα’. ούσίαι είναι αί τρί- 
χ-ς, αί χορδαΐ, διάφορα μέρη φυτικών ι
στών καΐ τά λοιπά. Τό καλήτερον διά τόν 
αγρονόμον ύγρόμετρον είναι το τοΰ Σωσ- 
σύρου" είναι δέ τοΰτο κατεσκευασμένον έκ 
μιας τριχό; ήτις κινεί οσάκις εκτείνεται 
καΐ χαλαροΰται ένεκα τής υγρασίας, ή συ
στέλλεται ένεκα τής ξηρασίας, μίαν βελό-

> τούτου νην δεικνύουσαν έφ’ ένό; κυκλικού τόξου διη-
ρημένου είς εκατοστημόρια τούς βαθμούς 
τής υγρασίας ή τής ξηρασίας τοΰ πε'ριξ 
άέρο:.

Ταΰτα ένόμισα καλόν νά σοί έκθέσω, 
καλέ μου άναγνώστα, έν τώ παρόντι φυλ- 
'αδίω σχετικά πρός τήν υγρασίαν καί 
ξηρασίαν. Ίσως δέ τινες έν ταϊς έπαρχίαις 
θεωρήσωσι τά τοιαΰτα περιττά καί άπο- 
ζαλέσωσιν αύτά κατά τήν συνήθειαν τής 
αμελεί*;  και οκνηρίας φ ρ α γ κ ι κ ά ς μ ι- 
ζρολογίας, καί ψύλλους είς τ’ ά
χυρα' άλλ’ δστις είναι φρόνιμος καί ε- 
χει τά μικρά ταΰτα καί εύχρηστα καί εύ- 
Ουνά εργαλεία, καΐ ειδοποιείται παρά τοΰ 
βαρομέτρου καί τοϋ υγρομέτρου του, περί 
τής επερχομένης βροχής, θά βάλρ τόν έν 
τοϊ; άλωνίοι; κείμενον σίτον του ή τήν ξη- 
ρα-θεΐσαν σταφίδα του εγκαίρως έντός τών 
αποθηκών του, ζαί Οά καπνίζη τό σιγάρον 
του ή τήν καπνοσύριγγά του όταν ή βροχή 
έπέλθη,, βλέπων τούς άλλους άπελπιζομέ 
νους διά δυστύχημα, τό όποιον τόσον ευ
κόλως ήδύνατο νά προίδωσι και νά προλά- 
βωσι.ν

ΣΤΙΧΟΙ

ΤΟΤ ΠΟΙ11ΤΟΥ APABOS ΛΧΜΕΓ- 
ΟΓΛ-ΓΚΑΖΑΑΙΙ

ζώντος κατά τό 1180 Μ.Χ.

ΠΕΡΙΙΙΓΗΣΙΣ ΤΟΪ ΠΑΛΓΚΡΑΔΟΤ
ΕΝ Τίΐι ΚΕΝΤΡΙΚΗ; ΑΡΑΒΙΑι.

Είπε τοϊ; φίλοις μου, ότι όψονταί με έξη- 
πλωμένον έπί τής νεκρική; στρωμνή; μου.
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Λ*

Ότι φέροντες τα πένθιμα αΰτων ενδύμα
τα, Οΐ κλαόσωσι τόν θανατόν μου.

Είπέ αύτοΐς ότι τό αναίσθητο*  έκεΐνο 
πτώμα ού*  εΐμι έγω.

Τοϋτό έστι τό σώμά μου, άλλ’ ούχίτι 
έν αύτώ κατοικώ

Είμί ζωή ητις ούδόλως σβέννυται.
Τά λείψανα, άτινα θεωροΰσιν, υπήρξαν ή 

πρόσκαιρος κατοικία εΐς τό μιας ημέρας πε
ρικάλυμμά μου.

Είμί τό πτηνόν, τό σώμα τοΰτο ΰπϋρξεν 
ό κλωβός μου.

Έτάνυσα τάς πτέρυγάς μου καί έγκατέ- 
λιπον τήν φυλακήν μου.

Είμί ό μαργαρίτης, ήν τό όστρακο-' τό 
μϊνον ήνεφγμε*ον  καί έγκαταλ-ιλειμμένον ώ; 
μηδεμίαν έχον αξίαν

Είμί ό θησαυρός, ην τό έπ’ έμοΰ ίρρ'μέ- 
Vov θέλγητρον μέχρι της ήμέρας, καθ’ ήν ό 
θησαυρός άνέλσβε τήν νέαν αύτοΰ λάμψιν.

Δόξα τώ θεώ τώ λυτροΰντί με τώ όρί 
ζοντί μοι θέσιν έν τή αίωιία κατοικία.

Ήδη έντυγχανω τοίς πανευδαίμοσιν.
Βλέπω τή*  θεότητα πρόσωπον πρός πρό

σωπον καί άνευ πέπλου.
θεωρώ έν τώ ύψηλφ τούτο» κατόπτρω 

τό παρελθόν, τό ένεστώ; καί τό μηκέτι ό».
Έχω έπίσης βρώσιν καίπόσιν, άλλά άμ- 

φότερα έν είσι καί το αυτό πράγμα.
Μυστήριον άμύθητον γνωστόν μόνον ταΐς 

καρδίαις ταΐς προσπαθούσαις ίνα άξιαι γί 
νωνται.

Ούκ έστι τοσούτον εύχάριστος οίνος έν 
τω τών άνθρωπων ανακτόρω ό καταπραύνων 
τήν δίψαν μου.

Μ εδέ τό ύδωρ έστι, άλλά τό άγ-ό*  γά· 
λα μητρός.

'Εννοήσατε καί μελετήσατε τήν κεκρυμ- 
μένην ιδέαν ην περικαλύπτω ένταΰθα δι'ει
κόνων καί σχημάτων.

Τό ταξείδιόν μου έλαβε πέρας, εγκατα
λείπω ύμάς έν τή έξορ’α.

Πόσον αί άθλίαι ύμών καλΰδαι έποίητάν 
με έπιλήσμονα τις πατρίδος μου ;

Άφετε ΐνα καταπέσγ εΐς ερείπια ή κατοι
κία μου.

Συντρίψατε τόν κλωβό ' μου.
Άπ'λεσθήτω ό φλοιός μετά τών πλανών 

τή; νήί.
Διαρρήξατε τό ένδυμα, τόν επ’ έμοΰ έρ- 

ριμμένον πέπλον.
Μή όνομάζε'ε τόν θάνατον θάνατον, οιότι 

πράγματι ή αληθής ζωή ούτος τυγχάνει, ό 
σκοπός τών δΐ’πύρων ήμών Εφέσεων.

’Ανυψώσατε τήν διάνοια ήμών μετ' α
γάπης πρός τόν θεόν, δστις έστιν αγάπη, ος- 
τις εύδοκεΐ άντααείβων τά; έονασίας ήμών, 
και έλθετε πρός αυτόν α»ευ φόβου.

Εκ τών κόλπων τής ευτυχίας μου, ρί
, ... ι r . > _ “ ■πτω τα ρΖεμματα μου φ υμών, πνεύματα 

αθάνατα, ώς έγώ. καί βλέπω ότι αί ψυχικαι 
ύμών δυνάμεις αί αύται τυγχάνουσιν, αί τΰ- 
■χαι ήμών πανόμοιοι.

(Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλκοΰ).
ΧΡ. Β ΔΑΣΟίΚίΔΗΣ.

Ο ΚΙΡΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΩΛΙΙ3

ΜΥΘΟΣ.

Ένωθέντες ύπό τής θείας πρ-.νοίας, είτε 
έκ τύχη:, έάν θέλη τις, είτε έκ τοΰ ψύχους 
τοΰ χείμώνο;, είς το κοίλο*  ένό; βράχου ό 
Κίρκος καί ό Σκώληξ σονωμίλουν ώ; καλοί 
φίλοι περί τής Εαυτών παντοδυναμίας.

— Οσον αφορά έμέ, έλεγε τό Πτηνόν, έ
γώ έχω τήν τόλμην τοϋ μέρους μου. Ό θρό
νος μου εύωδιάζ?ι έκ τοΰ αίματος τών υπη
κόων μου, τό πάν πϊρί έμέ τρέμει, διοικώ 
λοιπόν ώ; σοφός, ώς πρός δέ το έλεος . . . . 
Ά ! τοιαΰτα πράγματ» !!.... αί κίχλσι, 
οί λαγιδεϊς, οί όρτυ', ες, αί πέρδικες γ.,ννών- 
ται διά τά συμπόσιά μου. Έχω τό ράμφος 
μου, τά; πτέρυγάς μου καί τούς όνυχας μου' 
έν πλή.ει μεσημβρία εκτελώ πάσας τάς ο
ρέξεις μου.

— Έγώ, άπηντησεν ό Σκώληξ, έργάζο 
μαι ύπό τήν γήν, άλλά τά έγκατα τής γής 
έχουσι πολλά; ήδονάς, εΐς τούς βορβορώδεις 
δρόμους όπου τό πεπρωμένου μέ ωθεί- υπα
κούω εις τό πεπρωμένον. Άνευ ταραχής, πε- 
ρςφρονοΰμενος, άλλ’ευχαριστημένος έρπω, καί 

σωρηδόν ό τάφος μοί προμηθεύει τά όρεκτι- 
χώτερα τεμάχια τοΰ φαγητού μου, τί μοί 
μέλει άν διά λάμψεως δόξης τιμάται ό τύ
ραννο; ; Κατατρώγει τά έαυτοΰ καί εγώ κα
τατρώγω εκείνον. Ως βλέπεις, έγώ εΐμι ό ί 
σχυροτατος.

’Αγέρωχοι Κίρκοι, σκέφθητε ότι θνητοί 
έστε. Καί ύμεϊς οϊτινες άρνεϊσθε ταύτην τήν 
ΐσχυράν φλόγα τήν ψυχήν, άκτΐνα αθάνατον 
τής θεότκτος.

Σοφισταί τών ήμερών ήμών, τι έμελλετε 
είναι ά<ευ ψυχής; ϊκώληκες τής γή; ή Κιρ- 
κοι, άνευ χαλιν-ύ, άνευ έλ:υθερ·ας.

ΧΡ. Β. ΔΑΣΟΤΚΙΔΗΣ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Έπωλήθη έσγάτως έν Λονδίνω έκ τής συλ
λογή; τοΰ γνωστού αρχαιολόγου Γ. Θωμά 
Ουγώ όρειχάλκενόν τι τάλαντου κάλλιστα 
διατετνρη. έ»ον καί θεωρουμενον ώ; μόνον 
του είδους του Τό τάλαντον τούτο είναι τό 
άττικόν όπερ έ/ρησίμευεν ώ; μέτρον διά τον 
άργυρον. Ώ ου άζετο δέ μ έ γ α τάλαντο*  
προς διαστολήν τυΰ μ ι κ ο ο ϋ ταλάντου 
όπερ ήτο χρυσοϋν νόμισμα καί ιονομάζετο έ
πίσης χ ρ υ σ ο ΰ ν τ ά λ α ν τ ο ν. Εΐς τήν 
τελιυταίαν ταύτην σημασίαν απαντάται έν 
τώ'Ομή-φ.

Τό ταλαντον τούτο έχει τό σχήμα λέον- 
τος κεκλιμένου μετά λαβές ξίφους έν είδει 
τόξου, ου ή μία άκρα φθάνει μέχρι τοΰ λαι 
μοΰ καί ή άλλη μέχρι τώ- πλευρών. Ό λέων 
έρείδεται έπί οανίδ ς. 'Γό δέ σύνολον σόγ- 
κει^αι έξ ένό; τμήματος μετάλλου χυτού 
καί έχει μήκος Ι2 δακτύλων έπί 4 ί| 2 πλά
τους. Ό λέων είναι καλού ρυθμού άλλ όλί- 
γον άρχαϊκοΰ- ή χαίτη του δεικνύεται διά 
γραμμών διασταυρουμένων καί έπεκτεινομέ- 
νων έπί τή; κεφαλής καί τών ώμων του. Τό 
λοιπόν τοΰ σώματος καί αίκνήμαί είσιν έπι- 
μελώς έπεξειργασμέναι. Αμέσως κάτωθεν τοΰ 
καρποΰ. εί; τό σημεΐνν τής συνενωσεως αύ- 
τοΰ εύρίσκεται σημεΐόν τι τετυπωμένον όμοι- 

άνζο μέ ρωμαϊκόν Α καί παριστών τον φοι
νικικόν αριθμόν 60; ήτοι τόν αριθμόν τών 
μεταλλείων άτι*α  άπήρτιζον τό τάλαντον. 
Γ| > άριθμός ουτος προσεγγίζει ώς έγγιστα είς 
23 χιλιόγραμμα 401.

Το μάλλον όμως Ενδιαφέρον εΐς το νομι
σματικόν τοΰτο βάρος είναι ή Επιγραφή, ή- 
τις εύρίσκεται έπί τής πλίνθου τή; σανίδος 
γεγρτμμένη μέ φοινικικούς χαρακτήρας και 
μεταφοασθεΐσα ώς εξής έν τή <’Αρχαιολογική 
Επιθεωρήσει», ο’Επικυρωθ'εν ύπό τών άργυ- 

ρογνωμο-ων».
Τό περίεογον τούτο μνημείο*  τής άρχαιό- 

τητος εύρέθη έπί τής ακτής τού 'Ελλησπόν
του 1 μίλλιον περίπου πρός βορράν τής Ά- 
δήδου ένθα οί Άσσύριοι έμπορος μετεχειρί- 
ζοντο αύτό όταν ίρχΟ'ΤΟ εΐς τά μεταλλεία 
τοΰ χρυσού καί αργύρου τών χωρών εκείνων. 
Είς τήν πώλησιν ταύτην κατεκυρώθη αντί 
75 λιρών στερλινών εΐς τό Βοεττανικόν Μου
σείο όπερ κέκτηται ήδη αξιοσημείωτο*  συλ
λογήν διαφόρων βαρών εΰρεθε'ντω*  έν Πεμόρ- 
δη καί εχόντων άλλα μέν τό σχήυα λεόν
των κατακεκλιμμένω*  καί ών τινα φέρουσιν 
έπ'-γραφάς δίγλωσσους μέ χαρακτήρας φοινι
κικού; σφ'νοειδεΐς ή ά'συριους.

Το Βρ·:ττα*ικόν  Μο,σεΐον ήγόρασεν έπί
σης κατά τήν πώλησιν ταύτην τό Επικάλυμ
μα λευκού μαρμάρου έφ’ ου είναι κεχαραγμέ- 
νο*  μακρόν ψήφισμα τής Συγκλήτου, σχε- 
δ ν δλόκληρον μέ κεφαλαιώδεις έλληνκούς 
χαρακτήρας κάλλιστα δέ καί τοΰτο διατετη- 
ρημένο*.

Τό σπουδαίου τοΰτο μνημείο*  όπερ έπω
λήθη έπί τή υετρία τιμή τώ' 20 λιρών με- 
τεφέρθη έκ Σηστοϋ, έπί τοΰ 'Ελλησπόντου, 
ύπό τοΰ κ. Καλδ'ερτ οστις ευρεν αυτό είς τι 
τέμενος. Έχει πέντε πόδας ύψους έπί δύω 
πλάτους καί περιέχει 106 γραμμά; γραφής. 
Τό όνομα τοΰ βασ'λέως Αττάλου, ου μνεία 
γίνεται προσδιορίζει τήν χρονολογίαν τού βι
βλίου τούτου 1 30 έτη περίπου πρό τοΰ 'Ιη
σού Χριστού.

Γό ψήφισμα τοΰ λαοΰ άναφερει ότι Μηνάς 
τις θά λάβφ τόν χρυσοΰν στέφανον καί ότι 
κίων τις λευκού μαρμάρου ΰψωθήσεται πρός 
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τιμήν του ί» τώ γυμνασίω διά τά; ύπνιρεσίας ' 
άς άπέδωκεν είς την πατρίδα του κατά τε 
τήν ειρήνην και τον πόλεμον. Ό Μηνάς ώ- 
νομάσθπ γυμνασιάρχης καί ΐδρυ’εν άγώνας 
πρός τιμήν τοΰ Έρμου καί τοΰ Ηρακλέους 
είς ους άνήγειρ» καί αγάλματα, ίοΰς ώ; βρα- 
δείον εις τούς νικήτας τών αγώνων όπλα εις & 
ήσαν κεχαραγμέ^α τών θεών τούτων.

Κ. Α. Ξ.

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΑΙ.

(Συνέχεια ίδε Τεΰ/ος Η'. Σ=λ. 363.)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άλλ’ άναχαίτισέ τους, φίλτατε Λέων 
Μή τούς άφήση; νά χαθώσΐ.....

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καιρός δέν είναι πλέον· ό θ = ριομό; 
ωρίμασε·' οί θερισταΐ έχουσι τό ορέ' 
πανον είς τάς χεΐρας των, χαι δέν θέ
λω παρίδει τή'πατρίδα πάσχουσαν ένώ 
είναι καιρός νά τήν σώιω.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άλλ’ ό Βιλλαρδουίνος είναι ήδη πα 
νίσχυρο.; χαΐ πας φρόνιμος πρέπει νά 
προσχολλάτοι είς αύτόν χαι να πεοι- 
μείνη.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
Τής δολία. χαΐ έξευτελιζού της ταύ

της πολιτικής δέν έχω πλέον ά'άγχην 
Είμαι δύναμις ώ. είναι δύναμις ό Β λ- 
λαρδουίνος χαι μεταξύ έμοΰ χαι εκεί*  
νου θέλει διχάσει ό Θεός ό τών εθνών 
τάς τύχας δίκαζων.

Άπδ βορρά μέχρι νότου, άπό δυσμών 
μέχρις ανατολών όλη ή ΙΙε'οπόννησος 
ουνησπίσθη περί έμέ και μέ περιμένει 
ΐνα εγείρω τήν χεΐρά- στέψατε όθεν διά 
τής Ελένης τό ίεοον επιχείρημα, δόϊε 
την εϊ; ήμά; ώ; οιωνόν νίκη; ώς όμο- 
νοίας εχέγγυον ! τήν θυγατέρα τοΰ αρ*  

χοντος τής Άττ·χή; ζητεί ό αρχηγός 
ιών Πελοποννησίων'

Ειλικρινή χαΐ άπότοαον ώς τήν πρό 
τασίν μου δότε τήν άπόκρισιν.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δότε μα; καιρό' Λέων νά σχεφθώ- 
μεν !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Είλιχρίνώς ώμιλησέ μου Σωτήριε !
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δέν δύναμαι νά σέ άποχριθώ χωρίς 
νά έρωτήσω τήν Ελ’-νην.

(Έπιφαίνετσι εί; τδ βάθος ή Ελένη).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ και ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ

Ή χόρη σου πάτερ μου εύρίσκεται 
ένταΰθα !

ΣΩΤΉΡΙΟΣ

Ά ! είς ώραν κατάλληλον ήλθες χό
ρη μου !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Άς άρνηθή χα1. τίποτε δέν θέλω ! 
πλήν όχι! ά; δεχθή ! δέν δύναται νά 
τήν νυμφευθή άμ-σως χαΐ έγώ τότε 
κάλλιον έχτελώ τούς σκοπούς μου έν 
μέσω τών μαχών.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο Λέων πριν νά άναλάβη χόρη μου 
ιόν ύπέρ τών όλων αγώνα άπεφάσισε 
νχ σκεφθή χαι περί τής ευτυχία; του· 
σέ άγαπά λέγει καί επιθυμεί τήν χεΐρά 

σου ! (χαμηλοφώνως) Άρνήθητι !
ΕΛΕΝΗ

Τήν χεΐρά μου πάτερ μου J Άλλά 
νομίζω ότι ύμεΐς είσθε ό κατάλληλος 
νά γνωμοδο'ήσητε έπί τοΰ αντικειμένου 
τούτου. Τά αισθήματα μου δλα τά γνω 
ρίζετε !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Και άρνειοαι ;

ΕΛΕΝΗ

Νά άρνηθώ ! καί άν άκόμη τά μυχι- 
αίτερα τών αισθημάτων τής καρδίαςμου 
δέν έκολακεύοντο ύπό τής αίτήσεως 
ταύτης ώφειλον ώς Ελληνΐς νά πραγ
ματοποιήσω τήν ευτυχίαν ήν δνειρεύ- 
εται.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Σέ εύχαριστώ Ελένη f Είναι ό φύ- 
λαξ άγγελός μου δ' ό Θεός έπεμψεν 
έπί τής γής ινα ποίηση τήν ευδαιμονίαν 
μου.

ΣΩΙΗΡΙΟΣ

(Ώ ! δέχεται ! τά σχέδιά μου χατα 
στρέφονται ! Δέν άπελπίζομαι όμως ! 
προσποιηθώμεν ! ά/.λως τε ό Ρα’ΐμοΟν 
δος είναι έδώ !)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Απέκτησες ένα υιόν Σωτήριε !.... ή 
χόρησου δβχομένη με ώς σύζυγον άνα 
πτεροΐ έτι πλειότερον τάς ελπίδας μου!

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π χόρη μου Λέων ποτέ άνάξιος έαυ
τής δέν θά έφρόνει- τδν μέλλοντα έλευ-

θερωτήν τής Πελοπόννησου ευχαρίστως 
δέχομαι γαμβρόν μου άφοΰ ή κόρη μου 
έξέλεςεν αύτόν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Σωτήριε, Ι λένη χαι σύ Ραίμοΰνδε ί 
ό καιρός είναι πολύτιμος έτρεξα ενταύ
θα μόνον διά τοΰτο ένώ οί σύντροφοι 
περιμένουσιν είςτοΰ Λύκου το σπήλαιον 
Λπασα ή Πελοπόννησος ανάστατος τήν 

ώραν ταύτην περιμένει τό σύΌημα ΐνα 
έγερθή κατά τών τυρράνων της. Όφεί
λομεν λοιπόν \ά σπεύσωμεν ομήρους 
ένταΰθα δέν πρέπει ν’ άφήσωμεν είςχει- 
ρας τών Φράγκων. 'Ολα προδιέθεσα 
ούτως ώστε ή Ελένη καί σύ Σωτήριε, 
νά κρυφθήτε εί; κρυσφύγετόν τι απρό
σιτον γνωστόν μόνον ύπ’ έμοΰ χαί τι- 
νων, Έκεΐ θά ήσθε αναπαυμένοι ώς 
έδώ !

ΕΛΕΝΗ

Νά άναπαυώμβθα ένώ οί άδελφοίμας 
θα μάχωνται. Όχι ’ γνωρίζω τό άνή 
Χον μοι καθήκον I Είμαι γυν ή χαί Έλ- 
ληνίς ! θά σάς άχολουθήσω, Λέων, είς 
τήν όδόν τής δόξης. Ώς γυνή θά θερα
πεύω τούς τραυματίας κχί πάσχοντας 
χ ΐώς Ελληνΐς θά μάχωμαι πλησίον 
υμών μέ τήν ρομφαίαν είς τήν χείρα. 
Τοΰ πατρός μου τό καθήκον είναι νά 
άναπαύηται έμοΰ όμως τό πρό πατρίδος 
χινδυνεύειν.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π παιριχή μου καρδία μέ άναγκά- 
ζει νά μή άποχωοισθώ σού φιλτάτη κό
ρη! Ή φιλοστοργία χαΐ ή φιλοπατρία, 
θά μέ άνανεώσωσιν ώστε νά λάβω μέ
ρος είς τούς κινδύνους αύτούς.
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ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τότε άγωμεν ! Τά πάντα είναι έ
τοιμα καί ενός λεπτού αργοπορία δύνα
ται νά γίνη βλάβης πρόξενος. Ούδέν 
ίχνος τής ένταΰθα διαμονής μας όφεί- 
λομεν νά έγκαταλείπωμεν, καί φύγω- 
μεν άφοΰ τό πΰρ καλύψή ήμών τήν φυ 
γήν. Ό Βιλλαρδουίνος βλέπων ήμάς 
έξαφανιζομένους δύναται νά συλλαβή 
ύπονοιας ένώ έμπρηζομένης τής οικίας 
θά ύποθέση ότι συνεκάημεν έν αύτή !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

’Αναγνωρίζω τήν προορατικότητά 
σου, Χαμάρετε. Τοΰτο ήθιλον καί έγώ 
σας προτείνει, τήν φροντίδα, όμως τής 
πυρκαίάς άφήσατε εΐς έμέ. 'Υπάγετε 
Σωτήριε μετά τής Ελένης καί τοΰ Δέ
οντος, καϊ έγώ έντός μιας ώρας σάς 
άκολουθώ. (άσματα έξωθεν).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ I

Καλώς · (άχρσώμενες) ’Ακούετε τά 
άσματα ταΰτα ·, είναι τά έαϊκήδεια ά 
σματά των I τώρα άγωμεν καί ή ό 
ήλιος τής δόξης καί τής έλευθερίας τής 
πατρίδος μας Οά ά-ατεΐλη αύριον ή θα 
πέσωμεν ένδόξως ύπέρ αύτής άγωνιζο- 

μενοι.
(άπέρχονται δ Σωτήριος, ό Χαμάρετος 
ούρων τήν Ελένην)

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ μόνος.
ΕΤΤΤΧΙΑ

Είναι τά έπικήδεια άσματά σου, Χα- Είναι μυσαρά, άποκυήματα

μάρετε !,... Κατάρα ! ένόμισα ότι ήδυ
νάμην νά κατασιγάσω τήν φωνήν τής 
καρδίας μου, άλλά μάτην ! εγείρεται 
άπειλητικωτέρα έν έμοί..... πώς ! νά
τήν ίδω εΐς τας άγχάλας άλλου ! όχι! 
ώρκισθην ότι ή θά τήν αποκτήσω ή το 
πάν θά καταστροφή! Ναι I τό εΐπον 
και θά το έκτελέσω ! Ειδοποίησα τόν 
Βιλλαρδουΐνον περί νΟ μέρους τής συ
νόδου, πρέπει νά προλάβω αύτόν. Όφεί 
λω νά δώσω τούς Έ'.ληνας τώρα διά 
νά άποκτήσω δικαιώματα επ’ αυτών 
καί τότε Οά ζητήσω όταν εύρεθώσιν είς 
κρίσιμον περίστασιν νά μοι έμπιστευθη 
ή Ελένη, ήν έκοϋσαν ακόυσαν θά υπο
βάλλω είς τό πάθος μου !
(ή Εύ’υχία έπιφαίνε'αι έκ τοΰ βάθους 
άπο τών τελευταίων λόγων).

ΣΚΗΝΗ Η'.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ καί ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΤΤΤΧΙΑ
Έάν άφεθ ς έ/.ε,θερος παρ' έμιΰ, 

ΡαϊμεΟνδε !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ΙΙώς*  έδώ είσαι, Εύτυχία;

ΕΤΤΤΧΙΑ

Ναί ! ήμην έδώ’ ήκουσα, καί τά πάν 
τα ήδη γνωρζω.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Καί.... έπιδοκιμάζεις τά σχέδιά μου 

σίας έχιδνών καί ώς τοιαΰτα άποκη" 
ρύττω αύτά !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ΙΙώς ; τί είχε. ;

ΕΤΤΤΧΙΑ

Ειπον ότι άποκηρύττω αύτά.

ΡΔΙΜΟΤΗΔΟΣ

Έ ! καί τί μέ μέλλει έάν άποχηρύτ 
της σύ αύτά ! Θέλεις έπιδοχίμασέ τα, 
θέλεις άπόκρουσέ τα. Έγώ θά ένεργή- 
σω.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Καί έγώ θά παρεμβάλλω προσχόμ· 
ματα.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
Διατί ;

ΕΤΤΤΧΙΑ

Διότι ουιω θέλω ! διατί ; διότι άγα- 
πώ τούς Έλληνας.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

’Αγαπάς τούς Έλληνας ’ πλήν λη- 
σμο-είς δ« είσαι αδελφή μου-

ΕΤΤΤΧΙΑ

’Αδελφή σου I όχι ποτέ δέν αλησμό
νησα τοΰτο.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Όφ ίλεις λοιπόν •■ά μέ ύπαχούσης !

ΕΤΤΤΧΙΑ
Νά σέ υπακούσω ·, εΐς τί ; νά σέ βο 

ηθήσω διά τής υπακοής μου είς τά μυ- 
ααρά χαί άποτρόπαια σχέδιά σοι» ! διότι 
ένώ σύ έμελέτας αύτά προ πολλοΟ έγώ 
σέ πσρηκολούθουν, βέχατεσχόπευον και 
ότε άνελογίσθην τδ τρομερόν αύτών 
ίφριξα έπίτή ιδέα ότι είσαι άδελφόςμου! 
'Οχιρέν πρέπει νά ήται άδελφόςμου 
δέν ού-αμαι δεν όφείλω νά ήμαι άδελ- 
φή σου Είσαι τέρας χαί όχι άνθρωπος· 
είσαι Οηρίον άνθρωπόμορφον Οί νόμοι 
τής φύσεως δέν όμιλοΰ*  πλέον παρ’έμοί 
ένώπιον τών αποτρόπαιων σχεδίων σου, 
ό νοΰς μου κινδυνεύει νά μέ έγχαταλεί- 
ψη χαί ή καρδία τής άδελφής άποτρο 
πιάζεται τον αδελφό» άφοΰ αύτός ζη
τεί νά χατιοτρέψη δολίως τήνάθωότη- 
τσ. 'Α ! θέ/.εις νά χαταστρβψης τόν<Χα 
μάρετον, πλήν τόν άγαπώ και δέν θά 
σέ άφήσω νά επιτυχής τοΰ σχοποΰ σου. 
Άρχει πλέον! άν ίπί τής ζωής σου άν 
τίστασις δέν παρεμπόδισε τά βήματά 
σου, τρέμε δ·ό:ι πρώτο' ήδη γυνή φέ
ρεται εναντίον σου, γυνή όνομαζομίνη 
αδελφή σου, καί είμαι ικανή τό πάν 
νά πράξω ϊνα σώσω τόν ύπ’ έμοΰ άγα- 
πώμενβν!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

'Αγαπάς τόν Χαμάρετ«ν ι 'Ολος λοι 
πόν ό κόσμος αγαπά αύτόν τόν άνθρω
πον. Τότε πρέπει νά μέ χρεωστής χάριν 
διότι ζητώ νά σέ απαλλάξω άντερα- 
στρίας.

ΕΤΤΤΧΙΑ

’.A ! σιώπα, μυσαρέ ! Κρίνεις έκ τών 
ίδιων τά άλλο'τρια. 'Ας εύτυχή! άς εύ- 
δαιμο*η,  τοΰτο μέ άρχεί· Νά τό» ίδω 
δυστυχή ποτέ δέ» θά τό άνεχθώ ! Δέν 
δύ/ασθε σείς οί ίδιοτελεϊς καί ποταποί 
νά έν-οήσητε τοιοΰτον έρωτα ! Έρως 
άλι,θής δέν είναι ό ποθών τ· λατρευ- 
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΤΗΝΑ.

Κατά τι»α συγχινητιχήν καί ποιητικήν 
άμα συνήθειαν έν Αλσατία όπόταν ό χειμών 
έλθγ, καλύπτω» τήν γήν διά χιονώδους μαν· 
δύου, στολίζω» τά δένδρα μέ στεφάνου; έκ 
δρόσου καί αναρχών έχ τών πηγών σταλα- 
κτίτα; έχ πάγου, κρεμώσι πανταχοΰ καθ' δ 
λον τό μήκος τών άγυιών χαι μέχρι τών λε
ωφόρων πι··κίδια έφ ών άναγινώσκει τις σά; 
έξίς λέξεις αΒοήθεια είς τά μιχρά πτηνά « 
Καί τήν πρωίαν έκαστος έγεφόμενο; ρίπτει 
πρό τοΰ παραθύρου του ψυχία λευκοΰ άρτου 
ίνα τά.δυστυχή πτηνά μή άποθάνωσι δι’ 
έλλειψιν τροφή; όπως συμβαίνη ΐίς άλλα; 
χώρας.

Καθ'δλην την κωμόπολιν TOuVogelsingeu 
έν ‘Αλσατία τό παράβυροντής γλυκείας χαί 
ξανθής Μαργαρίτας Κρέτχεν θυγατρός τοΰ δή
μαρχο υ’Ασφιλ ητο τόπλουσιώτερον είςτοιού του 
είδους τροφάς. Καθ ίχάστην πρωίαν ήμικρά 
χόρη άφοΰ άπεμάχρυνε την χατά τό διάστη
μα τής νυκτός πεσούσαν χιό'α έθρυπταν έπί 
μιας γωνίας τοΰ παραθύρου πλακούντα θερ
μό» ίτι χαί έπειδή τό φύραμα ταχέως έσκλη- 
ρύνετο ίρριπτεν έπίση; χαί τινας κόκκου; σί
του, χεχρίου χαί χιναβάρεως. Έβλεπε τις τό
τε πλήθη λάλων περιστερών χαί τολμηρών 
στρουθιών φερόμινα πρός τήν θυρίδα, άναβαί- 
νοντ*  έπί τών ώμων χαί τής κεφαλής τής 
νεαράς χάρης, έκπίμποντα περιχαρείς φωνάς 
χαί άμιλλωμενα ν' ά-πάσωσι τήν τροφήν άπό 
τών χε ρών τη;- τινα δέ τούτων τά τόλμη 
ρότερα είσήρχοντο είς τδ δωμάτιόν της, έπει- 
δή έγνώριζον οτι ούδένα κίνδυνον περιορισμού 
διέτρ.χον. Αί πιριστεραΐ έλάμδανον ομοίως τήν 
μερίδα των εις τό πρόγευμα προτε'.νουσαι τό» 
λαιμόν καί τρίζουσαι ϋχό τή» χείρα τής χο- 
ραβίδβς. * Επειτα άφοΰ έχόρταινο» ήρχιζα», 
χινοΰντα θορυοωδώς τάς μιχράς των πτέρυ
γα; χαί έκβάλλοντα χαροποιός φωνάς, νά 
πετώσιν όπως έπανέλθωσι τήν έπι όριον. ΊΙ 
δέ ξανθή Κρέτχεν πχρηχολούθει ίπί μακρΰν 
διά τών οφθαλμών τήν ίδιότροπον πτήσίντων 
ζηλεύουσα τήν ανεξαρτησίαν χαί τήν ελευθε 

ρίαν των. Τοΐς έλεγε δέ ούτως «Άγετε, ευ
τυχή πτηνά, φέρεσθε εκτός τοΰ απείρου δια 
στόματος· Έάν ώς υμείς ήμην έλευθέρα, έάν 
ώ; υμείς ειχον πτέρυγας θά έπέτων τόσον 
μαχράν εφ' όσον ήδύναντο νά μέ φέρωσιν*  θά 
ίπτάμην μέχρι τοΰ Ουρανού όπου άπεδήμη- 
σεν ή μήτηρ μουο.Ήμέραν τινά οπότε χατά 
τό σύνηθις παρεδίδετο εις τοιοότους διαλο
γισμούς χαί έθεώρει ρεμβάζουσα τά πτηνά 
ΰψούμε»· έν τώ αϊθέρι χαί τήν χιόνι πί- 
πτουσαν ήσύχως χατά πυχνάς ψεκάδας, τρύ
γων λευκή ώς τό πτιλωμα τοϋ κύκνου ημι
θανή; έχ τή; πεινης χαί τοϋ ψύχους έρρίφθην 
είς τά γόνατά της’ ή νέα χόρη έλαβε τό πτη' 
»όν εΐ; τούς χόλπους της χαΐ ήρχισε νά τό 
θερμαίνη είς τό οτήθός της ήέγουσα πρός αυ
τό τά έξης' «ΙΙόθεν έρχεσαι, δυστυχές μιχρόν 
μου, χαί αισθάνεσαι τόσον ψύχος χαί πείναν 
μήπως άπώλεσας τοΰ; συντρόφους σου χαί δέν 
εχει; άσυλον όπως σέ προουλάξη άπο τής 
κακοκαιρίας-, Ήσΰχει, έχω σπόρους νά σέ 
έπανχφέρωσι τά; δυνάμεις, ή δ: πνοή μου θέ
λει σέ θερμάνει.» Όταν δέ ή τρυγώ» χορτα- 
σθεΐσα συνήλθιν εις έαυτήν καί ίθερμάνθη' ή 
Κρέτχεν τήν άιτέθ;σεν ήσύχως έπί τής θυ- 
ρίδος τού παραθύρου όπω; τή δώση τήν έλευ- 
θερίαν, άλλά τό πτηνόν δέν ήθελε νά φυγή 
καί χαθΐσαν έπί τών πτερύγων του προσή
λωσε τοΰ; μιχροΰς στρογγυλούς χαί ροδόχρου; 
οφθαλμούς του επί τή; νέας χόοη;. Τήν στιγ
μήν ταύτην ή θύρα τοϋ δωματίου ήνοίχθη 
χαί είσήλθεν ή γραία Κέτελ. Αΰτη ητο αγα
θή χαί αγία γυνή, ήτις ειχεν ίδιΐ τήν γεν- 
νκσιν τής Μαργαρίτα; χχίή , άπα αύτην ό
σον χαί ή μαχαρϊτις μήτηρ της. Καθ όλην 
αύτή; τήν ζωήν προσηύ/ετο ύπέρ τή; χόρης 
ήν ειχεν αναθρέψει' έχτό; δέ τούτου έ·^ρη· 
σίμ-υε χαί διά τήν υπηρεσίαν τή; οικίας,όπου 
τήν ει/ον παραλάβιι πτωχήν χαί άνευ έργου. 
Έσέβετο ύπιιβαλόντω; τόν οικοδεσπότην, ή 
γάπα όμως τουφερώτερον τήν νέαν θυγατέρα 
του. Γήν στιγμήν ταύτην άμφότεραι έδοχί- 
μαζον καινήν τινι λύπην όπως έχ τοϋ έξης 
διαλόγου φαίνεται.

— Λοιπόν, παιδί μου, σήμερον μάς έρ
χεται ό χ. Κούχμ ό δήμαρχο; τον Ότβοτ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙ2 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΙΓΓΗΝΑ

μετά τοΰ υιού αύτοΰ Ρεϋνάλδου πρός τόν ό- I μο» προύξένει ή άφιξις ξένου έλθόντος ίνα 
ποιον ο πατήρ α'·ϋ ΰπεσχέθη νά σέ δώ'η είς ζητήσν) τήν χεΐρά της, διήγε μέχρι τοΰδε 
γαμο»ι β’ον πΕοιωρ·5μενον ούδέν τώ» τοΰ βίου

~ ” άγαπητη μου Κέτελ, μήμοΐόμιλεΐς γνωρίζουσα, τά πάντα δέ αγνοούσα. Ό πα- 
πλεον πεβΐ tn'im..· ί . —ι - ■ . _ « - -- ·-

, . . . --- — «I W*  I A-
πλέον περί τούτου" ή σχέψις αΰτη πρό π·λ- 
λοΰ καταβασανίζει τόν νοϋν μου' ό πατήρ 
μου θέλει νά μέ κάμη ν' άποθάνω μέ τάς περί 
γάμου ιδέας του. — Αισθάνεσαι λοιπόν άν- 
τιπύθειαν πρός τόν νεανία» έκεΐΌν; — Πώ; 
ήδυνάμην νά αισθάνομαι αποστροφήν πρός 
άνθρωπον τόν όποιον ούτε γνωρίζω' δτα» 
συλλογίζωμοι τήν έπίσχεψ’.ν αύτήν μέ κα
ταλαμβάνει ή ιδέα νά φύγω έχ τής οικία; 
έως οτου άπέλθωσιν οί ξένοι ουτοι. — θά 
ητο πολύ νόστιμον, διότι ό πατήρ σου θά 
έχαλνούσε τόν κόσμον. 'Γή άληθεία είσαι βε
βαίως ή μόνη χόρη ήν ειδον τοσοότω θορυ- 
βουμένην είς μόνη» τήν λέξιν «συνοιχέσιον».

— Άχουσον, Κέτελ, χαί μετά ταΰτα δέν 
θά μέ βασα-ίζεις πλέον Καθ’ όλην τήν διάρ- 
χειαν τής μιχράς βύτή; άσθΐνεία; ή δυστυ
χή; μου μήτηρ μοί έπανελάμβανε συχνάχις 
τά; έξής λέξεις «Καθ’ όν χαιρόν δέν θά υ
πάρχω πλέον, μοί έλεγεν, ό π·τήρ οου θέλει 
σέ βιάσει άναμφ 6όλω; είς γάμον. Λοιπόν τέ· 
χνο» μου ένθυμοϋ τότε τοΰτο. Πριν ή συνδέ 
ση; διά παντός τήν ΰπαρξιν σου, έρώτησον 
τή» χαρδίαν χαί μή δώσγς ποτέ τήν συγχα- 
τάθεσίν σου παρά όπόταν φθάση; είς άλιχίαν 
νά έννοήσης διατί τά πτηνά ένοΰνται εί; ζεύ
γη όπως σχηματίσωσΐ τήν φωλεάν των . . .

— Λοιπόν ·,
— Λοιπόν δ'εν εννοώ τίποτε, ή δέ χαρ- 

δία μου ούδέν μοί υπαγορεύει. Καί ή γρ»1« 
δέν ήδυνήθη νά καταστείλη έν μειδίαμα διά 
τήν θελχτιχήν ταύτην έξομολόγη’ιν μετά 
τοσαότης θαυμαστή; ειλικρίνειας γενομένην.

— Άνά δύο, έξηχολούθεσεν άφελώς ή 
χόρη, άνά δύο; καί διατί; μήπως δέν ε’μαι 
εύτυχής ούτως! Άνετράφη» μεταξύ υμών οί 
όποιοι μέ αγαπάτε, είμαι βιβαία, όσον χαί 
έγώ σάς αγαπώ χαί άφότου ή μήτηρ μου μάς 
έγχατέλιπ;, φευ 1 είμεθα τρεις. Λοιπό» τί
νος ένεχεν νά συζευχθώ ; Ή γοαΐα γυνή έ- 
μειδία πάντοτε ήσύχως. Δέον νά είπωμεν 
ότι ή νέα χόρη εί; τήν οποίαν τοσοΰτον τρό-

τήρ αύτή; όν αί πολλαί άσχολία·. έχράτουν 
έχτό; τής οίχίας έβλεπε» αυτήν μόνον χατά 
τήν ώραν οϋ δείπνου είχε δέ έμπστευθή 
αύτήν εις τήν φροντίδα τής γηραιός υπηρέ
τρια; ήτις έ<τό; τή; έχχλησίας χαί τινω» 
σπανίων περιπάτων χατά τήν Κυριακήν εις 
ούίέν άλλο μέρος τήν ώδήγει.' H αγαθή Κέ
τελ ει/εν ελπίσει ότι τή» κόρην έμελλε νά 
καταλάβη ή ιδέα έκείνη ήτις φυσιχώς κα
ταλαμβάνει τάς χόρας. Άλλά ή Κρέτχεν η- 
τον άλως άπειρος ώς πρός τό πράγμα τοΰτο 
χατά συνέπειαν ή Κέτελ εΰρέθη εί; μεγάλην 
αμηχανίαν τήν στιγμήν ταύτην διότι δέν 
ειχεν ουδόλως προπαρασκευάσει τήν νέα» κό
ρην εί; ζήτημα τόσω σπουδαίον, οπότε μι- 
κραί πτηνών φωναΐ ήκούσθησαν. Είς τήν 
πρόσκλησιν ταύτην ή έπί τοΰ παραθύρου στη- 
ριζομένη τρυγώ» ήγέρθη έπί τών ποδών ήνθι· 
ξε τά; πτέρυ(ά; της καί £ίψχσα τελευταίο» 
βλέμμα ευγνωμοσύνης εις τήν μικράν προς- 
τάτιδά της άπέπτη. Περιστερό; χαρίεις έκά- 
Οητο ίπί τινο; κλάδου δένδρου ή δέ τρύγων 
φέρουσα έκεΐ τήν πτήσι» τη; έκάθισεν έπί 
τοϋ αύτοΰ κλάδου πλησίον αυτού' ήδύνατο 
τις τότε »ά ίδη τά δύο ευτυχή πτηνά άν- 
ταλλάσσοντα ηδονικώτατα τρυφερά; καί χαρ
μόσυνου; θωπείας. — Τό αχάριστο» εφυγεν' 

j έψιθύρισεν ή κόρη. Μετά τι·α; δέ στιγμάς 
ί ή τρύγων επανήλθε, τή·.· φοράν όμω; ταύτην 
δέν ητο πλέον μόνη' δώτι δ σύντροφος αύ
τή; περιστερό; τήν πχρηκολούθει καί έρρί- 
φθη μετ' αύτής είς τό παράθυρον έπαιρόμενος 
έπί τοσαύτη ευτυχία καί συλλέγων τούς 
κόκκου; τού σίτου δ'ά τοΰ ράμφους του. Ή 

1 γοαΐα γυνή έκυψε τότε εί; τό ους τίς ξανθής 
Κρέτχεν καί τή ώμίλησε χαμηλοφώνως. Οΰ- 
δείς ποτέ ήδυνήθη νά μάθη τί εϊνεν είπεΐ 

1 · . · b» ! · » * / «Vβυτ| η δε via χο;ζ ηχουε πιριιργος και α· 
1 πληστος τήν άγνωστον ταύτην γλώσσαν. Μετ' 
ί όλίγον έλαβε καί αύτή τό» λόγον άποτεί- 
νουσα διαφόρου; ερωτήσεις πρός τή» Κέτελ 

1 ήτις έφαίνετο έκ τοΰ συγκεχυμένου ΰφυυ;
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της οτι δεν είχε πολλήν 5ιάθεσιν ν’ άπαν- 
τη«$ είς τάς ερωτήσεις ταύτας. Το βέβαιον 
είναι ότι ό ό-αν τό ζιύγσς τών πτηνών έ- 
πήλθεν, ή κόρη ήθέλησε νά καταβή εΐς τόν 
θαλαμον δπ.υ ό πατήρ αύτής ύτεδέχετο 
τόν δήμαρχον Ότροτ μετά τού υί-ιΰ αύτοΰ 
'Ρεϋνάλδου. Οί τελευταίοι ουτοι ήγέρθεσαν 
άμα είσελθουσης τής κόρης ητις έρυθρά και 
τεταραγμένη έκάθισε χαρά τόν πατέρα της. 
Ούτος έκάθητο στηριζων τόν βραχίονα έπί 
τραπέζης εφ ής ύπήρχον τρία ποτήρια μέχιι 
στεφάνης πλή.η κιτρινοχρόου οίνου τθΰ Βαλ 
ξειμ. Κατά τήν συνήθειαν β πατήρ προσέ- 
φερε τό ποτηριον του εΐς τήν θυγατέρα του 
ητις φέρουσα αύτό εΐ; τά χείλη έτεινε*  έ 
πϊιτα αύτό πρός τόν 'Ρεϋνάλδον. Ό νεα
νίας έλαβε τό ποτήριον έξελεξε τήν θέσιν ήν 
εψαυσαν τά χείλη τής μνηστής του ίνα θέση 
τά ίδικα του καί έπιεν αύτό απνευστί ένώ 
ή καρδία του έταλλεν έχ συγκινήσεως χαί 
ήδονής. ,11 γηραιά Κε'τελ ήρχισε νά μειδιά 
χαθσμένη έντινί γωνία.

Πορελθούσης τή; ήμέρας έχείνη; ό ‘Ρεϋ 
νάλδος ήρχετο πάσαν Κυριακήν μετ' εύ πο 
>ύ δέ άπεφσσίσθη νά τελεσθώσιν οΐ γάμοι 
τό προσεχές έαρ. Άλλ ούτε αί πληρο 
φορέαν άς έφρόντισεν ή γηραιά τροφός νά 
δώση εΐ; τήν Μαργαρίταν, ούτε αί προτρο- 
παί τοΰ «ατρός, ούτε αί συχναί επισκέψεις 
τοΰ νεανίου, ούτε ή μυστηριώδες έπενέργεια 
τής έαρινής ώρας έχρησίμευσαν όπως άνοίξωσι 
τήν νεαράν ταύτην καρδίαν εΐς τόν έρωτα. 
Είς τοΰτο έχρησίμευσε τό θέαμα εκείνο ό
περ παρίστατο αύτή άνά πάσαν πρωίαν πρό 
τοΰπσραθύρου της.ΊΙ χιών δέν έφαίνετοπλέον 
έπί τών απέραντων κλάδων γιγαντώδου; 
δένδρου, τό δε ζεύγος έκεΐνο τών πτηνών 
όπερ αί ευεργετικοί χεΐρες τής ξανθής χάρης 
είχον προφυλάξει έν ώρα χιιμώνος άχό τοΰ 
ψύχους χαί τής πείνης ήρχετο νά σκηνώση 
έπι τών χλώνων αύτοΰ. Άλλ’ ώ; έπί τό πλεί- 
στον έβλεπε τις αύτό ψερόμενον πρό; τΐ'α 
παλα όν τοίχον άνήχοντα εις έγκα-.αλελειμ- 
μένον αμαξοστάσιο*  όπου είσέδυεν εντός ρωγ
μής τίνος τήν όποίαν περιεχάλυπτεν ανθηρός 
χισσός. Μετ'ολίγον ή τρυγιον αίφ-ης έγένετο

άφαντος' άλλ' ό σύντροφός της περιστερό; έ· 
φαίνετο άδιαχόπως φιύγων έχ τής φωλεός 
χαί πάλιν έπιστρέφων πΧσαν στιγμήν διο- 
είσθαινε τοΰ τοίχου χαί ιπτατο χαί πάραυτα 
έπανήρ/ετο κρατώ διά τοΰ ράμφους δέσμην 
χόρτου ή κόκκους τινά; ου; ή χόρη έξηχο- 
λούθει νά τώ ρίπτη πρό τοΰ παραθύρου της. 
Μετά τινα; ήμέρας ή τρύγων άνεφάνη πάλιν 
χαί έσπευσε νά τοποθετηθώ έπί τοΰ παραθύ
ρου, ώσεί έπεθύμει νά ευχαρίστηση τήν εύερ- 
γέτιδά της. τήν στιγμήν εκείνην φ βερός ιέ
ραξ έπεπεσε κατ’ αύτή; έμελλε δέ άφεύχτω; 
νά τήν χατασπαράξη ύπό τούς όνυχάς του ο
πότε αί φωναί της ειλκυσαν τόν σύντροφόν 
τη; περίστερόν οστες βλέπων τόν κίνδυνον 
τοσούτον προσηγγισεν έν τή ορμή αυτού πρός 
τό άρπαχτιχόν πτη··όν ώστε ό τρομεοός ιέ
ραξ έτρ ψεν δλη« αύτοΰ τήν λύσσαν έναντίον 
αύτοΰ' ούτος όμω; διά έπιτηδείου καί τα
χέος πτερυγισμοΰ διέφυγε τόν όλεθρον καί 
έσ πευσε νά εϊσχ··· ρήση είς τον παλαιόν τοί
χον όπνυ είχε προηγηθή ή συμβία του τρύ
γων. Ό αιμοχαρής ιέραξ ματαίως προσεπά- 
Οει νά εΐιδύση εντός τή; στενή; οπή; ότε έκ- 
πυρσοκρότησις αντήχησε* ............. 'Γό όρνεο*
έπ σε νεκρόν πρό τών ποδών τοΰ 'Ριυνάλδου 
όστις ώπλισμένος διά πυροβόλου παρηκολού- 
θει άπό τό παράθυρου τής, φιλτάτη; του τάς 
πιριπετείας τοΰ μικρού τούτου δράματος. 
Ή νεαρά κόρη τρίμουσα έτι έσπευσε νά εύ
ρη τόν μνηστήρά τνς. Άμφότεροι είσήλθον 
εντός τοΰ αμαξοστασίου όπου καλιά έκ χόρ
του καί πτερών κατεσκευασμένη πιριέκλειε 
δύο μικρού; νεοσσούς' πλησίον δέ τούτων έ- 
ζάθΓ.ντο γλυκείας άνταλλάσσοντες θωπείας 
καί περιχαρείς τρυσμού; ό περιστεράς καί ή 
σύντροφός του.

Δεν ειχεν έτος συμπληρωθή καί ή ξανθή 
Κρέτχεν δέν ήγνόει πλέον διατί τά πτηνά 
ένοϋνται είς ζεύγη όπως σχηματίσωσι τήν 
φωλ'άν των . . .

ΊΙ γραία Κέτελ δέν είχε πλέον τίποτε 
νά δ-δάξη εί; τήν νέαν κόρην.

(Μ ετάφρσσ.ς έκ τοΰ Γαλ-λεχου)·

Φ. ΔΗΜΗΓΙΊΑΔΗΣ.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΜΕΑΙΑΣ.

Διήγημα μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικού

ΝΙΚΟΚ ΔΕΟΥΣ Κ. ΜΑΚΡΙΔΟΥ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α.'

*Εν ρόδον ποικιλόχρουν.

Είς τό Φοντεναύ τών Ρόδων (ί) ήκμαζε 
κατά τόν καιρόν καθ’ όν άρχεται ή διήγησίς 
μας έ κήπος τοΰ Κυρ-Βάσσου.

Ό Κυρ-Βάσσου, ένθερμος φυτοκόμος, ή- 
γάπα τόν κήπόν του ώς τόν ίδιον έαυτόν 
του καί περισσότερον άπό πάν άλλο πράγ
μα. Τό νά τολμήση τίς νά δρέψη έξ αύτοΰ 
έν μικρόν στέλεχος χόρτου, τό τοιοΰτον πα- 
ριστατο είς τά ομματά του ώ; έν έγκλημα 
παραβκσεως τών τής κηπείας νόμων τό ό
ποιον δεν έσυγχώρει ευκόλως.

Εις φραγμός αυτοφυή; έξ άκανθων καί 
βάτων έχων μίαν ξύλινη*  θύραν με έν θυ- 
ρόφυλλον περιεκύκλου τόν εύδαίμονα εκείνον 
κήπον, όπου διεκρίνετο έν τώ μέσω το 
φρέαρ, πρός τά δεξιά τό όψοφυλάκσνν καί 
πρός τ’ αριστερά ή οικία.

Μίαν πρωίαν, περί τήν όγδόην ώραν, 
ότε ό Κυρ-Βάσσου προσκαλέσα; μερικού; 
φίλου; καί φίλα; έκ τών γειτόνων δ.ά νά 
■τοϊς δείξη έν ρόδον ποικιλόχρουν τό όποιον

(1) Φοντεναδ-τών-Ρόδων' ώραϊον χωρίου 
άπέχον τών ΙΙαρισίων υπέρ τά δεκχ χιλιό
μετρα’ τό όνομά του φανερώνει αρκούντως ό 
τι ή καλλιέργεια τών ρόδων είναι μία έκ 
τών πρωτίστων βιομηχανιών τών κατοίκων 
οϊτινες πωλούσιν αυτά είς τους άρωματοπώ- 
λας τών Παρισίων.

, ειχεν επιτύχει διά διαφόρων έμβολάδι 
ι έδιηγεΐτο διά μακρών τήν ιστορίαν 1 
| δου του, καί τοίς έπρίσφερεν έν τφ 
II

‘ων, τοϊς 
του ρό- 

καΐ τοίς ίποόσφερεν έν τφ μεταξύ 
έν είδος οίνου κυανού, τον όποιον έφνίνοντο, 
ότι έγεύοντο ευχαρίστως, είς άνθρωπος ήμιεν- 
δεδυμένος χαί σχεδόν ανυπόδητος χαταδιω- 
κόμενος ύπό τινων χωροφυλάκων έρρίφθη ώς 
βέλος άνωθεν τού φραγμού, κατέπεσε πρη
νής εντός τοΰ κήπου, έπροσποιήθη τόν νε
κρόν έπί τι·α λεπτά, ειτα άνηγέρθη μέ τήν 
βραδεΐαν προφύλαξιν ένός πολιορκουμένου αν
θρώπου, όστις έχει τήν σταθερόν θέλησιν νά 
έξαπατήση τό όμμα τών καταδιωκτών του. 
Τέλος πεισθείς ότι οΐ χωροφύλακες έλαβον 
άλλας διευθύνσεις, άνέπνευσε βαθέως καί ή 
φυσιογνωμία του άκσμψο; μέν άλλ’ ενεργη
τική καί εΰφυης έξέφρασε τήν ειρωνικήν έ- 
κ-ίνην εϋχαρίστησιν τοΰ μαθητοΰ όστις ένέ~ 
παίξε διά τίνος μηχανορραφίας τούς διδα
σκάλους του.

— Έφυγον ε'πε συσφίγγων τό έρυθρόν 
ράκος τό όποιον περιέζωνε τήν όσφύν του καί 
ούτινος έν τεμάχιο*  είχε μείνει άνηρτημένον 
είς τάς άκάνθας τού φραγμού. Άπήλθον, 
άπεπλανήθησαν, έχάθοσαν! ..

ΙΙράγμκ παράδοξον!., έξηκολούθησεν, νά 
μή μέ άφίνουν νά ζώ κατά τό δοκοΰν μοι. 
Τί τούς ένδιαφέρει έάν κοιμώμαι ύπό τά 
δένδρα ή ύπό τινα στέγην; Έαν τρώγω ώ— 
μάς ρίζας άντί άρτου; έάν περιδιαβάζω μέ 
γυμνήν τήν κεφαλήν άντί νά τήν περικλείω 
είς το αηδές έκεΐνο κάλυμμα τό οποίον όνο- 
μάζουσι πϊλον;

Τοιου-οτρόπω; σκεπτόμενος ό αγύρτης 
ουτος ό έπονομασθείς Αυτοφυής άλλά τοΰ 
οποίου τό άλήθες όνομα ήτο Γασπάρδος, έ- 
ζήτησε καί ευρε μίαν φυτείαν δαυκίων, έξέ- 
βαλεν έν, τό έκαθάρεσεν έπιμελώς καί τό έ. 
φαγεν.

— Τωόντι τί χρειάζεται ό άνθρωπος’, έ- 
πρόσθεσεν, άέρα, διάστημα, ήλιον’ Ένα καρ- 
πόν^διά τήν πεινάν του, μίαν πηγή*  διαυγή 
διά τήν δεΐψά ■ του, οί π ρ-.πλέον έπιθυμοΰν- 

ι τες εΐσίν άφρονες! Α; ίδ-,ύ κάποιοι έρχονται 
είπε προσηλών τό ούς πρός τό μέρο, τίς οι
κίας. Δεν δύναται τις λοιπό*  νά μείνη ούδέ
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μίαν στιγμήν μόνος προ; μόνον μέ τάς σκέ- ι 
ψεις του’>

Καί ταΰτα λέγων έπήδησεν έφ ενός τών 
μεγάλων δένδρων άτινα «σκίαζο*  τό όψο- 
φυλάκιον καί έκρύφθη είς τό πυκνόν φύλλω
μά του κατά τόν τρόπον τών πιθήκων

Ουτος δ ράχη πεοιβεδλημένος φιλόσοφος 
ό καλώς έπονομασθείς Αυτοφυής κατώκει 
είς έκείνην τήν χώραν άπό της πρώτης του 
ηλικίας.

Κάνεις δέν έγνώριζε τήν οίκογίνειάν του 
καί δ ίδιος πολΰ περισσότερον άπό τούς άλ
λους. Έως τότε είχε ζήσιι τυχαίω; πώ;’ 
άπό έλεημοσύνας, ένοσωήτο μικρός, έ*  κλο
πών ότε έμεγάλωσεν. Άλλ' έκ κλοπών τό
σον μικρών, καρπού τίνος, λαχανικοΰ, 
ρίζης, ώστε είς κανένα δέν έπήλθεν ή ιδέα 
νά παραπονεθή καί χωρίς νά τοίς ήναι συμ
παθής, τόν ύπέφερον καί τόν έσυγχώρουν 
σχεδόν πάντοτε. Μόνοι οί χωροφύλακες δέν 
ήδύναντο νά ύποφέρωσιν αυτήν τήν ΰπαρξιν 
έκτος τού νόμου καί έλάμβανον κάποιαν εύ - 
χαρίστησιν εί; τήν καΐαδ ωξίν του όνομά· 
ζοντε; αύτήν «Θήραν τού Γασπάρδου».

Είς τό ςήθο; όμως τοϋ ήμιαγρίου τούτου έ- 
νεφώλευε μία γενναία καρδία. ‘Ομοίαζε μίαν 
εύφορον γή*  μεταβληθεΐσαν είς χέρσον διότι 
δεν έκβλλιεργήθη. Έπί τών οχθών τοΰ Όρε- 
νόκου θά τόν άνηγόρευον βασιλέα’ παρ ή- 
μίν, ό πλέον άσημος έργάτης, ό μικρότερος 
βαφεΰ; τών υποδημάτων, ένομίζετο καλλί
τερο; έκείνου, καί είχε δίκαιον. Πρέπει νά 
συμιχορφούταί τις μέ τά ήθη καί έθιμα τής 
χώρα; του. Πάς άνθρωπος χρεωστεΐ εις Ο
λους τό έπιβάλλον μέρος τη; έργασίας του.

Ό Γασπάρδος ήγνόει τοΰτο καθ’ ολοκλη
ρίαν. θά έξεπλήσσετο μεγάλως έάν τφ έλεγε 
τι; ότι τό λαχανικον έκεΐνο, έκεΐνο τό όπω- 
ρικόν το όποιον άφήρει μέ υψωμένο» μετωπον 
ήτο κλοπή Δέν έπαραδέχετο εΐμή τήν 
κλοπήν χρημάτων ή πολυτίμων κοσμημά
των ανωφελών δι' αυτόν, καί θά σοι άπο- 
κρίνετο άδόλως ότι τό πτηνόν λαμβάνει ά
νευ δισταγμού έκ τού στάχυος τόν κόκκον 
τού σίτου όστις τώ χρειάζεται διά νά ζησφ 
καί ότι εκείνος ίπραττεν ώ; τό πτηνόν.

’Εκείνοι, τών όποιων ό θόρυβο; τών φω
νών καί τών βημάτων ειχον ταράξει τόν 
Γασπάρδον καί αναγκάσει αύτον νά κρυφθώ 
ήσαν, καθώς είπομεν άνωτέρω, οί γείτονες 
τού Κυρ-Βάσσου.

Ο Κυρ-Βάσσου έβάδιζε θριαμδευτικώς έ
πί κεφαλής όλων, χειρονομών, όμιλών με
γαλοφώνως, με τήν υπερηφάνειαν τή; επιτυ
χίας έπί τού μέτωπο ,

— Ναί, τέκνα μου, έλεγεν, απέκτησα τό 
πλέον μεγαλοπρεπές ρόδαν τό όποιον έφάνη 
ποτέ 'Γήν έσπέραν ταύτην φυτεύω έντό; κι
βωτίου τήν ροδήν μου’ αύριον παρουσιάζεται 
είς τήν Έκθεσιν τή; Κηπουρική; καί κα
τέχει τήν άνωτεραν θέσιν.. . Παρατηρήσατε?.

Συγχρόνωί άπεμάκρυνεν άβρώς τά φύλλα 
τοΰ δενδρυλίου και έφάνη έν όλη αύτοΰ τή 
λαμπρότητι έν ρόδον ποικιλόχρουν, λεπτόν, 
ευοσμον, έντελές, ένώπιον τού όποιου μία 
κραυγή ενθουσιασμού καί έκπλήξεως έξε- 
φυγεν έκ τοΰ στοματο; όλων τών παρευρι- 
σκομένων.

— Α ! πάτερ μου, είναι θαυμάσιο* ! ειπεν 
ή Λε»κή, ώραία νεκνις τής όποιας τήν κε
φαλήν δέν ήδυνήθη νά διαφθείρη ή έπί δύο 
έτη διαμονή τη; εί; τό οίκοτρ-φεΐον. δώτι 
άποθανούοης προ παλλού τή; μητρό; αύτής 
έδιοίκει έπαξίω; τόν οίκον τ<Λ πατρό; της 
καί εάν κάποτε ή ιδέα ένό; νυμφίου τή έ- 
πηρχετο, δέν έπεθύμει τού; ωραίου; έκεί
νου; κυρίου; μέ κίτρινα χειρόκτια μετά τών 
όποιων έχόοευε κάποτε τήν έορτην.

— Εν καιρφ τών ισπανικών πολέμων 
όταν έθήλαζα τό έβδομον τέκνον τής δου*  
κήσσης δ’ Άλβαρές είχον προσφέρει έν ρόδον 
άλω; όμοιον μέ αύτό εΐς τήν δούκησσαν, προ- 
σέθηκεν ή Κυρία 'Αλέν, τροφός έν δίαθεσιμό- 
τητι τών εΰγενών παιδιών, όπως τό ίλεγε 
μετ' έμφάσεω;, ζώσα έκ τών εισοδημάτων 
της εί; Φσντεναΰ.

— ’Αδύνατον! άνέκραξεν ό Κυρ-Βάσσου, 
αύτό είναι τό εξαγόμενον μιας έμβολάδος, 

ι τήν όποιανέδοκίμασα είκοσι φοράς πριν ε
πιτύχω. Είναι εν πολύτιμον κόσμημα τό ό
ποιο*  δέ*  εύρίσκεται μεταξύ τών συναδέλφων 
μου. Αύτό τό άνθος όλοι οί σοφοί θά θελη-

σουν νά ίδούν, και θά τό καλύψου*  μέ χρυ
σόν αύριον. Άλλά θά λάβω τήν ευχάριστη- ■ 
σιν, βασιλικήν εύχαρίστησιν μά τήν πίστιν 
μου. να τό κρατήσω δι' έμέ. Ναί, τό ά»θος · 
τοΰτο το άγαπώ! ιδού αύτσ, ιδού όπως τό ■ 
επεθύμησα'. Δέν έχει όμοιον! στοιχηματίζω 
την κεφ ίλήν μου έναντίον τής κεφαλή; τοΰ 
Μακλοΰ. ,

Ό Μακλοΰς ήτο νέος, έμπορος λαχα 
νικών, δίδων χρηστάς ελπίδας διά τό μέλ
λον.

— Τή άληθεία, Μακλοΰ, έπρόσθεσεν ό 
φυτοκόμος, θέλεις νά σοι πωλήσω ήμίσειαν 
εκατο/τάδα θριδάκων, ή όποια εύρίσκεται 
έκεΐ κάτω;

— Κυρ-Βάσσου, είσθε πολΰ ακριβός άπε
κρίθη ό Μακλοΰς, καί κανείς πλέον δεν αγο
ράζει τούς θρίδακας.

— Κάμε δτως θέλεις, παιδί μου.
— Τόν έρχεται νά άηδιάση τίς άπό τήν 

τέχνην, έπρόσθεσεν ό Μακλοΰς, καί νά κά- 
μφ καθώς τόν ιδιότροπο*  εκείνον Αύτο- 
φυή Νά, αύτο; περνά, καθώς πρέπει τήν 
ζωήν του·

— Θά σιωπήστ,ς! άνέκραξεν ό Κυρ Βάσ
σου· σοι φαίνεται καλόν νά περιπλανάται 
τις ώς τυχοδιώκτης καί νά ζή έκ τών εξό
δων τοΰ άλλου; Μάθε ότι οΐ Γασπάρδοι καί 
ή συνοδεία των είναι ή άτιμία μια; χώρας!

— Καί ποΰ εύρίσκονται οί θρίδακές σου, 
Κυρ-Βάσσου; ήρώτησεν ό Μακλοΰ; μέ ΰ 
φο; τό όποιον ένόμιζε*  αδιάφορο*.

— Τοΰ; θέλει; λοιπόν μ’ όλην τήν α
διαφορίαν σου, πονηοέ μου; Έλθέ άπ’ έδώ. 
Δοΰλός σας, Κυρία Άλέν. Χαίρετε σεΐς οί 
λοιποί. Μετ’ ολίγον θά όδηγήσωμεν τό ρό
δον μου εις τήν έκθεσιν.

Καί ένώ ό φυτοκόμος άνεχώρει μετά τοΰ 
Μακλοΰς, οί άλλοι συνομιλοΰννε;) έξήρχοντο 
τοΰ κήπου έκτος τής Λευκής, ήτις λαβοΰσα 
tv κάνιστρο*  ήρχισε νά συνάζφ τούς καρπούς 
μιας μικρά; κερασί»; άδουσα σιγανώ;. Έν 
τούτοις ό Γασπάρδος κατελθών τοΰ δέν 
δρου, την έθεώρει καί τήν ήκουεν ώς ήθελε 
βλέπει καί ακούει μίαν μικράν άηδόνα τών 
θάμνων’

— Δέν άδεις ακόμη όλίγον; ειπεν αί
φνης εί; όπισθεν τής νέας.

Ή λευκή άφήκε κραυγήν τρόμου καί ά- 
πεμακρύνθη ταχέως τοΰ ανθρώπου έκείνου, 
τόν όποιον δέν έγνώριζε, καί τοΰ όποιου ή 
θέα πολΰ ολίγον τήν καθησύχαζαν.

— Μή φοβείσαι, έπανέλαβι*  εκείνος, 
είμαι Γασπάρδος ό Αυτοφυής όπως μέ ίπω- 
νομασαν.

— Γασπάρδος! είπεν ή Λευκή παρατη
ρούσα αύτόν μέ περιέργειαν ώ; εν όν περί 
τοΰ όποιου πολλάκις έσκέφθσ, άλλά τοΰ ό
ποιου δέν έπίστευε τήν ΰπαρξιν. Λοιπόν, 
Κύριε Γασπάρδε, έπρόσθεσε, τί θέλετε; Διατί 
είσθε έδώ: Πόθεν είσήλθετε;

— Ιδού άληθώς ερωτήσεις έπισεσωρευμέ- 
ναι ή μία έπί τής άλλης ώς θά ήσαν οί 
μαργαρϊται τοΰ νυμφικού περιδέραιου σου, έ- 
πανελαβεν ό απαθής Γασπάρδος. Τί θέλω; 
Έν καταφύγιον μερικών ώρών εναντίον τής 
καταδιώξεω; τών χοίρο φυλάκων. Διατί εί
μαι έδώ; Διότι έπρόκειτο νά έκλέξω μεταξύ 
τοΰ κήπου σας καί τών ονύχων των. Πόθον 
είσήλθον; 'Εκ τής δπής ταύτης έπειδή αί 
βάτοι καί αί άκανθοι δέν δύνανται νά προ*  
ζενήσωσιν ούδέν κακόν είς τό δέρμα μου. 
Διατί τολμώ νά μείνω; Διότι τολμώ πάν
τοτε νά πράξω πάν μέσον τεΐνον είς τήν σω
τηρίαν μου όταν η συνείδησίς μου δέν μέ έ- 
λέγχη καί νομίζω ότι ή έδώ παρουσία μου 
δέν βλάπτει χανένα.

— Έάν δ πατήρ μου έγνώριζεν ότι είσθε 
έδώ, άπηντησεν ή Λευκή, θά ήτο ικανός 
νά σάς όδηγήση δ ίδιος εί; τόν σταθμόν τής 
χωροφυλακή;.

— Ναί, έχει έν μικρόν μίσος εναντίον 
μου ό Κυρ-Βάσσου. Τό ήκουσα πρό ολίγου. 
Διατί; Τίτον έκαμα;

— Λέγει ότι δε*  έργάζεσθε, οτι εισθε α
νωφελής εί; τήν χώραν.

— Καί τί ώφελεΐ εκείνος τήν χώραν;
> ήρώτησεν ό Γασπάρδος; ’Εφευρίσκων ρόδα;

Ας μέ άφησφ λοιπόν νά απολαμβάνω έλευ- 
θέρω; άέρα καί ήλιον. Καί έά*  κάποτε εύρί- 

’ σκρ είς τόν κήπον του μίαν ρίζαν όλιγώτε- 
ρ°ν, ένα άπόντα καρπόν, άς ένθυμηθή ότι 
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ο · ho; επλασε τους κήπους άνευ φραγμών, 
τούς αγρούς άνευ ορίων καί τά δάση άνευ 
φυλάκων.

(επεται συνέχεια)

Π01ΗΣ1Σ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Είναι νύξ σκιερά καί αιθρία
Είς την κλίνην ύπνώτει ή πλάσις, 

Τοΰ θεοΰ κ είς τής λεία; θαλάσσης 
Τάς έκτάσεις δεσπόζ’ ηρεμία. 

2
Μεσονύκτιον ηδη σημαίνει 
Είναι ώρα, στιγμή μυστηρίων, 

Ή καρδία έν μέσω παντοίων 
’Εντυπώσεων άγρυπνος μένει.

3
Ίο γαληνιον κΰμα προσψαύει 

Τάς βραχώδεις ξηρά; παραλίας,
Τελευταίας ακτίνας γλυκείας

Ί1 σελήνη νά χύνη δέν παύει.
4

Ή Ζεφύρειοςαΰρα λιγ ύπνους 
Έκ τοΰ πόντου παοήγορος πνέει, 

Βαλσαμώδεις πνοάς διαχέει 
Βαυκαλίζει ήδέως τού; ύπνους

5
Τδ ατμόπλοιου στενόν γογγίζει
Έκ τϊ,ν στέρνων καπνού; έζερεΰγον, 

Παραλλάσσον τους βράχους και φΐΰγον 
Είς τό "Αγιον “Ορος έγγίζει. 

β
Μιλάς όγκος ώς γίγας ΰψοΰται, 
Ώ; σκιά ζοφερά άπαισία,

Ή απότομο; τούτου κ’ άγρια
Κορυφή είς τά νέφη όρθοΰται.

7
Σκοπιά εύαγής καί άγία 

Τής άγνής παναμώμου θρησκείας,
Χωρήβ νέα κοιτίς εϋσεβειας, 

Παλαισματων άκοόπολις θεία.
8 '

Έκεϊ μένει ίν ταύττι τή ώρα

Ατενές πρός τόν Πλάστην τδ δμμα 
Στό κυάνειον πάμφωτου δώμα

Τά τοΰ Άβελ άυέρχουται δώρα.
9

Αγλαόμορφος κόρη γλυκεία, 
Εϋσεβειας λαμπρός μαργαρίτης,

Ούρανίωυ λογιών μαγνήτης,
’Αθωότη; χρυσή γοητεία,

10
Φέρει σύμπλεγμα ρόδων καί ίων 
Σ τοΰ μετώπου τδ πάλλευκον στέμμα

Ειν εντρύφημα, καύχημα θρέμμα 
Φωτεινών μυροβόλων Μα ίων.

1,
'Υπό αίγλης αΰγάζεται θείας 
Ή αιθέριος φίλη Παρθένος,

Έχει τ’ δμμα προς τ’ άνω ασμένως 
Εύστραμμένον καί γόνυ λατρεία;

12
Κάμπτει χύνουσα μόρα δακρύων 

Πρό τής θέας τοΰ δρου; έκείνου
Άποκρύφου ακούεται θρήνου 

Οϊμωγή έξ έγκάτων μυχίων I
13

Πλήττ' ήρέμα τδ φλέγον της στήθος, 
Φέρει δάκρυ στό αίθριου δμμα,

Και μιλίρρυτον έχει τό στόμα 
Σοβαρόν τδ μέιλήχιον ήθος.

14
Έν σιγή ή Παρθένος σταυροΰται 

Τόν Χριστόν ώ; Μεσίτην καλοΰσα, 
Κ' ώς νυμφίον έκ παίδων φιλοΰσα 

Είς αισθήματα νέ’ άνυώοΰται.
15

Ώ; θυμίαμα ευοσμον πάλιν 
Ή θ ρμή προσευχή άναβαίνει,

Σ’ τδν χορόν τών Παρθένων νά μέν^, 
Σ’ τοΰ θεοΰ τήν 'Αγίαν άγκάλην.

16
Τοΰτο εύχεται σύννους καί μονή 
Ή πολύτιμος φίλη Παρθένος,j

Προς τδν Πλάστην τό δμμα ασμένως 
’Ατενώς κ' εΰσεβώς προσηλώνει.

Έν τώ Γαλλικώ ’Ατμοπλοίχω «Exaine« 
ώ5)ΐ7 7βρίου 18Τ7.

Η ΔΕΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ.

Είς τι μικρόν δωμάτιόν ύπδ τδ φώς κηρίου 
έκειτο μία δυστυχής βαρέως ασθενούσα,

Κ’ ή κόρη της γονυπετής έμπροσθεν τοΰ Κυρίου 
έδέετο τδν Πλάστην μας θερμοπαρακαλοΰσα.

Πρό χρόνου τών δακρύων της ή κρήνη έξηράνθη 
καί ή μορφή της στίγματα βασάνων διετήρε··.

Τ δ κάλλος της ΰπέκυψεν ώ; άνθος κ'έμαράνθη 
και τής ζωή; τδ θέλγητρον ή λύπη τό άφήρει.

Πρό τής εΐκόνος ίστατο μ εσταυρωμένα; χείρα; 
καί μέ τδ βλέμμα απλανές ώ; άγχλυα τοΰ στόνου, 
Τά χείλη τη; έξίριυγε φωνή βραγχνώδης πόνου 
πλήν φεΰ ! αύτή δέν εφθαν-τν εΐςτ’ούρανοΰ τά; θύρα;.

σ —θεέ μου ! εύσπλαγχνίσου με, μή παίρνης τήν μητέρα 
αύτή είναι τό στήριγμα τδ μόνον ποΰ μέ μένει

Μοΰ 'πήρες αυτήν τήν χρονιά τον μαΰρον μου πατέρα 
κα!. όρφανή μέ άφησες έμένα τήν καΰμένη.

«θ·:έ μου! σέ παρακαλώ τοΰ; χρόνου; ποΰ θά ζήσω 
δός*  του; είς τήν Μητέρα μου νά ζήση ή καΰμένη

Κι’ έγώ πολύ χαρούμενη αυτήν τήν γή' θ' άφήσω 
δέν θέλω πλέον τήν'ζωήν ή μαυρ’όρφανευμένη.

«θεέ μου σέ ορκίζομαι καλογραία νά γίνω 
άν τήν καλήν μητέρα μου θέλγις νά ίατρεύσγς

Κι’ έγώ πολύ πιστή σ’αϋτόν τδν όρκον μου θά μείνω, 
άν θέλης τήν ταλαίπωρον νά μή μέ όρφανεύσφς.......

«Μητέρα μου τούς όρθαλμού; μή θέλτρς νά τούς κλείσης 
ίδέ με.,., ειμ’ ή κόρη σου...... δέν μ’άγαπόί; μητέρα;

Ώ μήτερ είς τί έπταισαζκαί θέλεις νά μ’ άφήσης;.... 
τί θά γενώ ή δυστυχής χωρίς καλήν μητέρα!..... »

• · · · ········.
Πλήν ό σκληρό; ό θάνατος τήν κόρην δέν ακούει 

είς μάτην αί δεήσεις τη; αύτός όλως κωφαίνει
Είς μάτην μέ τούς στεναγμού; τήν κεφαλήν τη; κρούει 

τό πνεΰμα^ήδη τής μητρδ» στον Πλάστην άναβαίνει
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Άπέθανεν ή μήτηρ της !.... αΰτή δεν το ελπίζει 
γελ| παρατηρήσατε μέ γέλωτα φρικώδη

Τά χείλη τη; συστέλλονται.... κάτι θά ψιθυρίζω 
έχει τό βλέμμα απλανές καί ϊκφρασιν τρομώδη.

Παράφορος εγείρεται μέ Οολωμένον όμμα
καΐ εις τήν κλίνην τήν φριχτήν έν βλέμμα μόνον ρίπτει 

Κραυγήν έξάγ’ άπαίσιον καί μετά κρότου πίπτει

ξημέρωσ’ ή επαύριον δέν ήτο είμή πτώμα.

Νικοκλί; Κ. Μακρίδης.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΙΣ
Τώ έν Χιζήρ-Καλέ Ένδόζω Στρατιώτη.

Τοΰ Χιζήρ Καλέ τό ΰδωρ ήθελα κι’έγώ νά πΐώ 
και το εύλαλον αηδόνι ν’ήτον τρόπο; νά τόδΐώ.

"Οπερ πέριξ τή; σκηνή; σου έρχεται κάθε πρωί
καΐ τ σ ο υ ά τ σ ο υ ά σοί ψάλλει και τσουά σέ χελαδεΐ.

Πόσον ευτυχής θά ημην άν μπορούσα καΐ έγώ 
μιμούμενη τ’ αηδόνι ώς αύτό νά τραγωδώ-

Καί νά λέγω—στρατιώτα ! σοί έπεύχομαι έκ ψυχής 
ΐνα ζήση); μ’ευθυμίαν- είσαι όντως εύτυχής. ,

Βαίνε πρόσω ! μή δειλία ?.... ώς ό πρώτο; αθλητή; 
έπιες τό νερόν θά ήσαι διά πάντα νικητής.

Τά κανόνια τί αξίζουν είς τό ίπλον σου έμπρό 
κτόπα—μπρούμ !—κι- εΰθό; θά πέση 

ό εχθρός ό δολερός

"Ω ! νά ζήση, τ’ αηδόνι τό όποιον μέ χαράν 
μέ; τά φύλλα του σοι ψάλλει μέ φωνήν τήν λυγεραν

— «Βαίνε πρόσω στρατιώτα τροπαιούχο; ώ; ποθεί; 
καί τήν φίλη» σου πατρίδα νά ΐδή; θ' άξ ωθής».

Σοφία Ζ. Λαμπίση.

Ο ΝΑΥΤΗΣ.

I.

sΦύσα βορριά μου, φύσιξε καί πέφτουν τά παν’ά μου ! 
κοντεύει ή νύχτα νά χαθ?, γΐά δίες τ'άστέρια σβύνουν 

Άχ ! φύσιξε καί ή Μυρτ’ά στό βράχο μέ προσμένει ! 
κι’ άν δέ» μέ δ’ή 'πεθαίνει !

*

Άπονη Οάλασσ' άχ ! γιατί τό κύμα δέν φουσκόνεις ; 
γ’ατί κοιμάσ’αμέριμνη χωρίς νά μέ λυπάσαι;

Ξύπνα νερό καί ρίξε με μέ μ’ά; στό περιγιάλι 
στό λαμπερό ακρογιάλι !

♦ *
Δυο χρόν’α τώρα δύσερως στά ξένα 'περπατούσα

ε/ω Sub χρόν’α νά τήν δΐώ καΐ νά μέ δ'-ή δυό χρόν’α, 
Κι’ άν δέν προφθάσω τήν νυχτίά κι'αύτή νά τήν μιλήσω 

τό κύμα θά φιλήσω !
*

Άχ! φύσ’ αγέρι.... —στό κουπί τό χέριμ'άποστένει—
δεν θά προφθάσω·..—μ έγρσψε π'άν δέν μέ δ’ϊ) πεθαίνει! 

Άχ ! θάλασσα, λυπήσου με, αγρίεψε τό κύμα 
γ’ά δύσε με τό μνήμα !

*

» Είκοσι χρΐν’α έζησ*  στήν άγρια αγκαλιά σου, 
όρκίσθηκα στό κΰμά σου λαλώ μέ τή λαλ’ά σου

Σά μάνα μου σ' αγάπησα τώρα καΐ συ λυπήσου 
τό Ναύτη τό παιδί σου.

« »

II.

Τ' ακούει ή θάλασσα ! μέ μ’ά; τό κύμα αγριεύει ’ 
φίδι*  προβάλλουν τά νερά καί μουγκρισμοΰς τ'άγέρ’ϊ· 

Αγριεμένο τό νερό στο πέλαγος φουσκόνει
—κΰμα μέ κύμα—θάλασσα μέ τό βοριά μαλόνει !

*
♦ ·

Βκρυφουσκώσαν τά παν’ά κ' ή βάρκα τρεμουλιάζει, 
—πού σάν δελφίνι τό νερό μέ παραζάλη σχίζει ! —

Φεύγει γλυστρά στήν πρύμνητη; κόναότης τραγουδάει 
τό κΰμα εύχαριστάει....

*
* *
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Χαρά σ’ ίκεϊνον ποΰ ίζησε μες' τά βαθειά νερά σου, 
ποΰ προσκυνάει, θάλασσα, τό κΰμα—την λαλιά σου— 

Χαρά σ’ εκείνον ποΰ βαστά τής βάρκας τό τιμόνι 
τού καραβιού πλακόνι !

Είκοσι χρόνια τό παιδί τού Πέτρου, στον άφρόν σου 
είκοσι χρόνια ώρκίσθηκα, σ’ αγάπησα σάν μάνα !

Μά σά μητέρα δείχτηκες καί σύ σά σωθικό σου, 
σά σπλάγχνο σου μ’ άγάπησες γλυκε’ά μου παραμάν α 

*
1 / * *

»Το γάλα σου !-... άς έλθουνε άς έλθουν έδώ πέρα 
έκεΐνο; ποΰ προσκέφαλο ποΰ πάπλωμ’ αγκαλιάζουν, 

άπό χρυσάφι ποΰ λευκά σινδόν’α τούς σκεπάζουν 
νά καταλάβουν τον κοινό τόν άγιο τους πατέρα 

Νά καταλάβουνε ψυχή πώς έχουνε στά στήθια !
—γ’ατί θαρρούνε πώ; κι’ αϊτοί είναι πουλιά κ’όρνίθια'

* *Οί δύστυχοι !..■ αλλοίμονο ! διαβαίνουνε τόν κόσμο 
όλόχλομοι χωρίς καρδιά χωρίς χαμυιά ελπίδα 

θαρρούνε πώς κ’ ή πρώτη τους κ’ ύστερη κοιτίδα.
Είναι καί θανε αιώνια τό χώμα πού πατούνε,

Τό χώμα άπόθε βγήκανε νεκροί ποΰ θά φιλούνε !

* 4
»Έδώ !.... γιά δίες πώς περπατεϊ, ψυχή μου τό φεγγαρ 

πώς τρεμουλιάζουνε γλυκά στά σύννεφα τ’ αστέρια..,.
Ποιος έδωκε τέτοια φωτιά στής νύχτας τό λυχνάρι, 

καί τέτοιο γλυκοψίθυρο στά μυρωμέν’ άγέρια .
♦ *

»Έγώ,... έγώ ποΰ βύζαξα τής θάλασσας τό γάλα 
ποΰ είδα τό Χάρο άπ'τό βαρκί νά θέ'τ, νά μ’ άρπάξνι 

Καί τή γλυκειά μου Παναγιά έκεΐ νά μ'ε βαστάξη 
ξέρ<··, αστέρι, τήν φωτιά άπ’ οθεν τήν έπέρνεις 

Καί μέ ποιο χέρ επάνω μου στον κόσμο τήν έφέρνεις.
*

* *

IV

Δυο ώρας έτο’ αρμένιζε στό πέλαγο ή βαρκούλα 
μέ φουσκωμένα τά πανιά μετ' άρμε-α γεμάτα,

Ψυχρός βοριάς τά έδερνε βαρειά μέ παραζάλη 
καί τό σκαφίδι εδίωχνε τό κΰμα[στ' ακρογιάλι.

' *
Πέτα διαβάτη τοΰ γιαλού τής θάλασσας δελφίνι, 

γιατί το μάτι τής νυχτιάς σκυμμένο τρεμοσβύνει.

Καί ή Μυρτιά τό ναύτη της προσμένει στ ακρογιάλι 
μ’ όρθάνοικτη αγκάλη.

♦ *

V.

Χαρά ς’ τήν ναύτικη ζωή ! γιά διές μέ τί λαχτάρα 
στό περιγιάλι ροδαλά καί πώς τήν αγκαλιάζει ?·..

Μόνη τής νύχτας ή σιωπή κ’ή λααπερή καμάρα 
τοΰ κοιμωμένου ούρανοΰ τό σύμπλεγμα κυττάζει !

»
♦ *

Σφιγκτά σφιγκτά στά στηθια της ή κόρη τόν βαστάει, 
κόρη καί ναύτης σμίγουνε σέ μιά ψυχή αντάμα

Στενάζ’ αύτή ή θάλασσα—τ’άγένειο παλλικάρι 
τήν όμιλεΐ μέ χάρι !

*
♦ ♦

Άχ ! τής αγάπης τί γλυκειά ή γλώσσα δποΰ είναι ’ 
τά χείλ’α, έάν σιωπούν άλλ’ αί ψυχαι μιλούνε !

Πολλάκις μόνη μιά ματιά καλλίτ ερα σημαίνει 
έκεΐνο πού ’θελαν νά πούν οί λόγοι μαζωμένοι.

*
■ ♦

Φεγγάρι αστέρια σύννεφα άνάμεσά των στέκουν 
βλέπουν μ'ε ζούλια στην καρδιά τ’ έρωτικό ζευγάρι 

Ποΰ μέ τά μάτια όμιλεΐ, καί οί λυγμοί τό πνίγουν, 
πού κελαϊδά μέ χάρι !....

*
♦ »

Αχ τί βαθύ μυστήριο καρδιαϊς έρωτευμέναις !.... 
Όλα τά πεύκα ταΐς τηρούν μέ δακρυσμένα μάτια, 

Ή θάλασσα ταΐς σέβεται, τοΰ λειβαδιού οί κρίνοι 
τούς δίδουνε στεφάνια.....

Γ. Α.
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ΑΠΑΘΕΙΑ

Έως «ότε Ένδυμίων; 
εως «ότε δά ΰπνώττης;

Τίς πιοτί,ς σου έρωμένης 
έμαράνθη ή νεότης.

Μήπως την γλυκεΐαν αύραν 
και τα μύρα τών άνθέων

Εις τόν νύδιμόν σου ΰπνεν 
έμεθύσθης άνα «νέων ;

Ή είς ίκστασιν τό άσμα 
σ’έψερε τίς άηδόνος

Καί δέν θλίβει την ψυχήν σου 
τής φιλτάτης σου ό στόνος ;

Έως πότε Ένδυμίων; 
έως πότε θά ΰπνώττης »

Ζητεί παΰσιν ή πίστη σου 
ερωμένη των δεινών της.

Τήν μορφήν σου άμα ειδεν 
τήν γλυκείαν καί τδ κάλλος 

ϊφοδροΰ έρωτος ήγέρθη 
είς τά στήθη της δ σάλος.

Καί ή τάλαινα θά φέρη 
πάντοτε την άλγηδόνα

Έχουσα τά δάκρυά της 
ώς παρηγοριάν μόνα.

Έως πότε Ένδυμίων; 
εως πότε θά ύπνώττης >

Άπωλέσθη τής πιστής σου 
ερωμένης ή φαιδρότης

Μία μετά τοϋ Ταντάλου 
μία τόχη σάς συνδέει

Καί ίκεΐνονμ'ενή δίψα 
σας δέ έρως κατακαίει

Μάτην έκ τοϋ όρους άρα 
μάτην θέλει καταβαίνει

Κατηφής, ώχρά ώς φάσμα 
ή ωραία ερωμένη ·,

Άν ποτέ πλήν έν της δάκρυ 
είς τάς παρειας σου πέση

Στον άτέρμονά σου ύπνον 
τέρμα πάραυτα θά θέση

"Εως πότε θά όπνώττρς; 
έπως πότε Ένδυμίων ·,

Τής ΰπάρζεως σου πότε 
θα παρίξης τό σημεΐον ;

Α. Μ.

ΑΙΝΙΓΜ Α

Ένδον τής κλεινής Ηπείρου 
άεννάως διαμένω 

καί σ’τόν άπειρον αιθέρα 
άνευ κόπου άναβαίνω.

Κάποτε σ’τήν Θράκην είμαι, 
κάποτε σ’τήν Γερμανίαν 

καί σ τήν Ρώμην τών αρχαίων 
μεταβαίνω μ’ ευκολίαν.

Άστατος ποτέ δέν είμαι 
δέν φιλώ τήν κολακείαν,

Άλλ’ ώς τόν λαιμόν χωμένος 
είμαι σ’ τήν φιλαργυρίαν.

Σ' τάς θαλάσσας δέν μ' ευρίσκεις 
είς τά ΰδατα ουδόλως

είς τδ ΰδωρ όμως πάλιν 
ρίπτομαι πολύ ευκόλως.

Αί οϊχέαι μέ διώκουν 
μ’ άπαντ&ς πλήν εις τάς θύρας 

καί ώς σύντροφόν των μ’ έχουν 
ή σκληρότης καΐ το γήρας.

Μή ζητ|ς μακράν σου φίλε 
είς τήν ρίνα σου ίδέ με 

κ εις τήν χεϊρα σου μέ έχεις 
μή μέ σφίγγης άφη,σέ με.

Ν. Κ. Μακρίδης. 
Λύσις 

τοϋέν τώ προηγουμένω φυλλαδίω αινίγματος 
Πάν, δώρα, ώρα, Πανδώρα


